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Introduktion af Moos-Bjerre

Undervisnings- uddannelses og forskningsområdet

Bæredygtighed, verdensmål og filantropi

• Analyse- og konsulentvirksomhed beliggende på Vartov i København

• Vi arbejder med afsæt i samfundsvidenskabelige metoder – både kvalitative og kvantitative og 
gerne i kombination. 

• Vores kunder kommer primært fra det offentlige og civilsamfundet, og vi har bl.a. særlig 
indsigt i forsknings- og uddannelsesområdet, socialområdet og fondsverdenen. 
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Kort indføring i det samlede analysedesign og—proces



Styregruppe

Dansk Industri

Projektgruppe

Uddannelsesnævnet

• Merete Christoffersen

• Michael Kjær Pedersen

Moos-Bjerre (projektleder)

• Michael Moos-Bjerre

• Christian Lykkeby Olsen

• Mille Urioste

• Kamille Björnsson

Teknologisk Institut

• Karsten Frøhlich Hougaard

• Stig Yding Sørensen

• Nikolaj Kærslund Andersen

HK - Danmark
HK - Privat
HK - Handel

Dansk Erhverv

Projektets organisering



Analyseelementer og faser
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Fase 1: 
Virksomheder

Fase 2:
Hovedforløbsskoler

Fase 3:
Lærepladsvirksomheder

Skriftlig survey blandt 
lærepladsvirksomheder

Skriftlig survey blandt 
hovedforløbsskoler

Fokusgruppeinterviews 
med udvalgte 
hovedforløbsskoler

Skriftlig survey blandt 
virksomheder



Samlet set har analysen afdækket en brændende platform

Virksomhederne arbejder målrettet med grøn omstilling og vil fortsætte 
arbejdet frem mod 2025

Og for at kunne fortsætte arbejdet skal virksomhedernes faglærte 
arbejdskraftsbehov afhjælpes ved at tilvejebringe kontor faglige 
medarbejdere, som ved noget om grøn omstilling og bæredygtighed

Det er især kompetencer inden for økonomi, nye forretningsmodeller og 
miljøkrav, som virksomhederne efterspørger

1

2

3
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Fase 1: virksomheder

 Status på arbejdsmarkedets nuværende 

tilstand ift. grøn omstilling 

 Udfordringer og muligheder ift. til grøn 

omstilling

 Vidensniveau, fokus, prioritering, villighed 

og ressourcekapacitet i forhold til grøn 

omstilling

 Status på kompetencepres i virksomhederne

Belyste tematikker

 Kontor 504 

Besvarelser



Fase I: virksomheder

52%

30%

18%

Aktivt grønne Godt på vej De første skridt

Indeks over virksomhedernes omstillingsniveau ift. grøn omstilling
(n=504)1. Kortlagt 

miljøbelastning i 
virksomheden
(for eksempel ved grønne 
regnskaber, målinger eller 
indkøbsdata?)

2. Reduceret 
miljøbelastning fra jeres 
(drift for eksempel miljøstyring, 
reducerer energiforbrug, undgår 
spild, digitalisering, reducerer 
røg, støj med videre)

3. Kender til 
miljøbelastningen fra  
produkter og services
(i forhold til produktion, brug, 
affald og nye ressourcer)

4. Fokus på I jeres 
produktudvikling at 
bidrage til grøn 
omstilling
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Fase I: virksomheder

7%

14%

29%

20%

17%

14%

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

I hvor høj grad vil du vurdere, at der inden for Kontor mangler 
faglært arbejdskraft med færdigheder inden for grøn omstilling i 

jeres virksomhed? (n=504)
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Fase I: virksomheder

I hvor høj grad vil du vurdere, at der inden for Kontor mangler 
faglært arbejdskraft med færdigheder inden for grøn omstilling i 

jeres virksomhed? (n=15)
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13%

7%

33% 33%

7% 7%

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Branchekode 
84000-849999
”Offentlig forvaltning 

og forsvar; 
socialsikring”



Fase I: virksomheder

8%

13%

18%

38%

39%

53%

Andet

Ved ikke

Salg (kommunikation, markedsføring, produktdokumentation
m.v.)

Miljøkrav

Nye forretningsmodeller i en Cirkulær økonomi

Økonomi (omstilling til en grøn økonomi, nye ikke-finansielle
data, businesscases for fremtidens investeringer, CO2-

baseline, understøttelse af bæredygtighedsdokumentation,
udvidet producentansvar mv., nye ICT-systemer)

Hvilke færdigheder mangler I især på kontorområdet? 
(muligt at angive flere svar, n=504)
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Fase I: virksomheder

Hvilke færdigheder mangler I især på kontorområdet? 
(muligt at angive flere svar, n=15)
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Branchekode 
84000-849999
”Offentlig forvaltning 

og forsvar; 
socialsikring”

8%

8%

17%

25%

42%

Nye forretningsmodeller i en Cirkulær økonomi

 Salg (kommunikation, markedsføring,
produktdokumentation m.v.)

Andet

Miljøkrav

 Økonomi (omstilling til en grøn økonomi, nye
ikke-finansielle data, businesscases for fremtidens

investeringer, CO2-baseline, understøttelse af
bæredygtighedsdokumentation, udvidet…



Fase I: virksomheder

Hvordan får i bedst mulig adgang til de kompetencer, I mangler ift. grøn 
omstilling inden for kontor (muligt at angive flere svar n=504)

20%

6%

16%

18%

36%

52%

Ved ikke

Andet

Ansætter nye medarbejdere med andre fagligheder
og anden uddannelse

Ansætter medarbejdere med samme uddannelse
som hidtil men med interesse og kompetence for

grøn omstilling

Hyrer ekstern rådgivning og bistand

Efteruddanner nuværende medarbejdere
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Fase I: virksomheder

Hvilke færdigheder mangler I især på kontorområdet? 
(muligt at angive flere svar, n=15)
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Branchekode 
84000-849999
”Offentlig forvaltning 

og forsvar; 
socialsikring”

0%

4%

17%

22%

26%

30%

 Andet:

Ansætter medarbejdere med samme uddannelse
som hidtil men med interesse og kompetence for

grøn omstilling

Ansætter nye medarbejdere med andre fagligheder
og anden uddannelse

Ved ikke

Ekstern rådgivning og bistand

Efteruddanner nuværende medarbejdere



Fase I: virksomheder

Hvilket niveau har jeres nuværende faglærte medarbejdere inden for kontor i 
forhold til...? (n=504)

13%

18%

29%

27%

32%

31%

17%

39%

34%

24%

24%

29%

34%

32%

24%

23%

25%

26%

41%

36%

28%

25%

24%

30%

36%

26%

26%

13%

15%

10%

10%

8%

9%

18%

6%

9%

9%

8%

4%

5%

4%

7%

7%

4%

5%

Generel viden om bæredygtighed og grøn
omstilling

Branchespecifik viden om bæredygtighed og grøn
omstilling

Cirkulær økonomi, nye værdikæder og nye
forretningsmodeller

Verdensmålenes kobling til bæredygtighed og
grøn omstilling

Lovgivning og udvidet producentansvar

Dokumentation og mærkning af produkter

Bæredygtige indkøb

Ikke finansielle data – og totalomkostninger

Beskatning og afgifter

Niveau 1 = medarbejderne har intet kendskab
Niveau 2 = medarbejderne kender til det, men kan ikke anvende det i daglig praksis
Niveau 3 = medarbejderne kan forstå og anvende kompetencen i daglig praksis
Niveau 4 = medarbejderne behersker kompetencen og er i stand til at analysere inden for området
Niveau 5 = medarbejderne kan vurdere og forholde sig kritisk til indhold og informationer også i nye sammenhænge
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Fase I: virksomheder

Hvilket niveau har jeres nuværende faglærte medarbejdere inden 
for kontor i forhold til...? (n=15)
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Branchekode 
84000-849999
”Offentlig forvaltning 

og forsvar; 
socialsikring”

7%

27%

40%

27%

27%

27%

7%

47%

53%

47%

47%

33%

47%

60%

40%

27%

33%

27%

33%

13%

7%

7%

13%

33%

53%

20%

20%

7%

7%

13%

20%

13%

7%

7%

7%

 Generel viden om bæredygtighed og grøn omstilling

Branchespecifik viden om bæredygtighed og grøn omstilling

Cirkulær økonomi, nye værdikæder og nye forretningsmodeller

Verdensmålenes kobling til bæredygtighed og grøn omstilling

Lovgivning og udvidet producentansvar

Dokumentation og mærkning af produkter

Bæredygtige indkøb

Ikke finansielle data – og totalomkostninger

Beskatning og afgifter

Niveau 1 = medarbejderne har intet kendskab
Niveau 2 = medarbejderne kender til det, men kan ikke anvende det i daglig praksis
Niveau 3 = medarbejderne kan forstå og anvende kompetencen i daglig praksis
Niveau 4 = medarbejderne behersker kompetencen og er i stand til at analysere inden for området
Niveau 5 = medarbejderne kan vurdere og forholde sig kritisk til indhold og informationer også i nye sammenhænge



Fase 2: hovedforløbsskoler 

Belyste tematikker:

 Fokus

 Integration i undervisning

 Justeringssbehov af fag

 Undervisernes vilje og evner

 Elevernes motivation

Besvarelser fra:

 Kontor 14 

Spørgeskemaundersøgelse

Belyste tematikker:

 Nuværende initiativer

 Barrierer

 Samarbejde med virksomheder

 Grøn omstilling i fremtiden

Deltagelse fra

 12 skoler udvalgt pba.:

• Resultater fra survey

• Repræsentation af alle tre uddannelser

• Spredning på "Verdensmålsskoler" og 

skoler med en mere "traditionel" profil

• Spredning mellem rene handelsskoler og 

erhvervsskoler samt størrelse og geografi

Fokusgruppeinterviews



Fase II: Hovedforløbsskoler

”Hvordan er grøn omstilling på nuværende tidspunkt integreret i jeres 
undervisning?” (n=14)

14% 79% 7%

Som fuldt integrerede dele i den øvrige undervisning

Primært som integrerede dele, men enkelte gange som separate aktiviteter i den øvrige undervisning

Primært som separate aktiviteter, men enkelte gange som led i den øvrige undervisning

Som helt separate aktiviteter
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Fase II: Hovedforløbsskoler

"Bør uddannelsens obligatoriske og valgfri uddannelsesspecifikke fag efter din 
mening justeres – eksempelvis ved, at der tilføjes nye og/eller fjernes 

eksisterende fag? (muligt at angive flere svar, n= 14)

7%

36%

0%

43%

14%

Ja, der bør tilføjes nye fag

Ja, eksisterende fag bør tilrettes

Ja, der bør fjernes eksisterende fag

Nej, de nuværende fag bør fastholdes, som de er i
dag

Ved ikke/ønsker ikke at svare

20



Fase II: Hovedforløbsskoler

”I hvor høj grad vil du vurdere, at jeres undervisere... til at øge fokus på grøn 
omstilling i undervisningen?” (n=14)

21% 43%

14%

29%

57%

7%

21% 7%

…er motiverede

...har færdighederne

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke
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Fokusgruppeinterviews med hovedforløbsskoler



Udvælgelseskriterier for skoler til 
fokusgruppeinterviews

Resultater fra survey Repræsentation af alle 
tre uddannelser

Spredning på 
"Verdensmålsskoler" 

og skoler med en mere 
"traditionel" profil

Spredning mellem 
rene handelsskoler og 
erhvervsskoler samt 

størrelse

IBC BC Syd Aalborg 
Handelsskole

Aarhus Business 
College

Herningsholm 
Erhvervsskole

Tradium UCH Frederikshavn 
Handelsskole CELF EUC 

Nordvestsjælland

Videndjurs

Mercantec

Fase II: Hovedforløbsskoler
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Jeg er enig i, at det er lidt autodidakt. Man er ikke klædt på. Det er 
en masse begreber, man ikke ved noget om, som man pludselig skal 
undervise i. Ligestilling, klima… ”Dyk ned i det og find på noget”. Det 
er lykkes på et meget lavt niveau, synes jeg. Nu brænder jeg også 
selv for det, og det tror jeg smitter lidt af, men kunne godt tænke 

mig, at jeg vidste noget mere om det.

…Underviser

Grøn omstillings definitoriske abstrakthed

Jeg tror, det er fordi, at jeg selv synes, det er spændende. Det gør 
det mere attraktivt at tage ejerskab. Men det er jo egentlig en 

udfordring. Et eller andet sted er der en forventning til alle 
undervisere, at de selv kan tænke det ind i alle parametre – og det 
er det der gør det svært – at de selv skal finde en måde at gøre det 
på. Det er nemt for nogen undervisere at sige, at det er naturligt –
det er det ikke for alle, hvis man ikke naturligt interesserer sig for 

det. Der vil være en masse undervisere, der tænker ”det er ikke min 
opgave at løfte”, så de skal helt klart hjælpes mere på vej.

…Uddannelsesleder

…Samtale mellem to undervisere

Underviser 1: Sådan som målene er skrevet, kan vi sagtens læse 
bæredygtighed ind i det.

Underviser 2: Men du kan også lade være. Og det er jo det, der er 
problemet. Det undrer mig, at det ikke skrives mere direkte ind, når 

der nu er så meget fokus på det. Jeg kender ikke ret mange 
undervisere, der synes, at de har for meget tid. Det burde være 

meget mere tydeligt.

Manglende tid til undervisning i grøn omstilling

Undervisernes viden og engagement er afgørende

Fase II: Hovedforløbsskoler
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Fase 3: lærepladsvirksomheder

 Status på grøn omstilling 

 Konkurrencefordelagtighed

 Fokusområder

 Kompetenceefterspørgsel

 Fremtidige elevkompetecer

 Forventninger til fremtiden (grøn omstilling) 

Belyste tematikker

 Kontor 287 

Besvarelser



Fase III: Lærepladsvirksomheder

Hvilken sektor er jeres læreplads placeret i? (n=287)

36%

64%

Den offentlige sektor Den private sektor
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Fase III: Lærepladsvirksomheder

Hvilken sektor er jeres læreplads placeret i? (n=287)

27

22%

12%

29%

26%

11%

25%

9%

25%

30%

10%

Region Syddanmark Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden Region Sjælland

Den private sektor Den offentlige sektor



Fase III: Lærepladsvirksomheder

Indeks over lærepladsernes omstillingsniveau ift. grøn omstilling 
(n= 287)

28

45%

31%

24%

38% 39%

23%

Aktivt grønne Godt på vej De første skridt

Den private sektor Den offentlige sektor



Fase III: Lærepladsvirksomheder

Hvilke fokusområder ser I, at jeres læreplads i fremtiden kommer til at arbejde 
med ift. grøn omstilling? 

(Det var muligt at angive flere svar, n=287) 

21%

18%

10%

16%

16%

19%

21%

26%

43%

45%

34%

62%

2%

4%

8%

10%

11%

14%

15%

23%

37%

53%

55%

75%

Andet

Produkters livscyklus

Bæredygtigt salg og kunderådgivning

Lovgivning og udvidet producentansvar

Dokumentation og mærkning af produkter

Øget producentansvar

Beskatning og afgifter

Cirkulær økonomi, nye værdikæder og nye
forretningsmodeller

Branchespecifik viden om bæredygtighed og grøn omstilling

Bæredygtige indkøb

Verdensmålenes kobling til bæredygtighed og grøn omstilling

Generel viden om bæredygtighed og grøn omstilling

Den offentlige sektor

Den private sektor
29



Fase III: Lærepladsvirksomheder
Andel som angiver, at det er meget vigtigt eller vigtigt at kontorelever opnår 

kompetencer inden for: (Det var muligt at angive flere svar, n=287)

13%

15%

25%

25%

25%

31%

44%

52%

58%

62%

44%

28%

37%

36%

36%

37%

49%

54%

44%

62%

Beskatning og afgifter

Dokumentation og mærkning af produkter

Grønne regnskaber og CO2 beregning

Branchespecifik lovgivning og udvidet
producentansvar

Bæredygtighedsdokumentation (ikke finansielle
data)

Cirkulær økonomi, nye værdikæder og nye
forretningsmodeller

Branchespecifik viden om bæredygtighed og grøn
omstilling

Bæredygtige indkøb

Verdensmålenes kobling til bæredygtighed og grøn
omstilling

Generel viden om bæredygtighed og grøn omstilling

De private sektor
Den offentlige sektor
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Fase III: Lærepladsvirksomheder
Andel som angiver, at det er meget vigtigt eller vigtigt at kontorelever opnår kompetencer 

inden for: (Det var muligt at angive flere svar, n=287)

0%

12%

16%

20%

24%

25%

28%

32%

33%

34%

36%

41%

50%

54%

5%

28%

29%

29%

37%

32%

38%

41%

41%

37%

43%

37%

41%

52%

Andre

Forklare et produkts grønne vej gennem værdi- og forsyningskæde

Skelne mellem forskellige dokumentations- og mærkningsordninger

Være bevidst om producentansvar og bæredygtig produktudvikling

Viden om grønne regnskaber og co2 - beregning

Anvende og aktivere viden om cirkulær forretningsforståelse

Indsamle og afrapportere data vedr. bæredygtighed

Dokumentere bærdygtige processer og arbejdsgange

Kommunikere grønne tiltag/produktion og aktiviteter

Forholde sig kritisk i forhold til produkters bæredygtighed, herunder
produktionen af produktet

Relatere og omsætte bæredygtighedsmål til virksomheders
forretningsområder

Udføre aktiviteter ifm. grøn omstilling

Forstå de overordnede sammenhænge på tværs af virksomheden eller den
offentlige organisation i forhold til grøn omstilling

Optimere arbejdsprocesser i en bæredygtig retning for at undgå
ressourcespild

De private sektor
Den offentlige sektor
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Idékatalog



Idékatalog

Virksomheder, hovedforløbsskoler og 
lærepladsvirksomheder er enige om behov

• På baggrund af den gennemførte kortlægning og 
analyse kan det konstateres, at såvel virksomheder, 
hovedforløbsskoler samt lærepladsvirksomheder alle 
oplever et stadig voksende behov for at uddanne elever 
med kompetencer inden for grøn omstilling.

• Derfor opstilles en række idéer til en række tiltag, som 
kan inspirere til ændringer og tilpasninger af 
undervisningen på uddannelserne.

• Tiltagene er opdelt efter hvilken aktør, der kan 
iværksættes dem, dvs. enten de faglige udvalg, 
hovedforløbsskolerne eller videnscentrene

• Nogle af tiltagene har karakter af at have direkte 
betydning for indholdet af undervisningen, mens andre 
tiltag vedrører de omkringliggende betingelser for 
virkningsfuld ændringer af uddannelsernes indhold.
Med andre ord tiltag, som skal afhjælpe nogle af de 
identificerede barriere for implementering af grøn 
omstilling i undervisningen.

1
Idékatalog anviser handlebare tiltag

For hvert tiltag vurderes effekten, kompleksiteten samt 
afhængighederne til andre foreslåede tiltag. 

Effekt: 
Lille: Tiltaget vil have afgrænset betydning i tid og rum
Mellem: Tiltaget vil have potentiale for afsmitning udover tiltag
Stor: Tiltaget vil have gennemgribende betydning i fremtiden

Kompleksitet:
Lav: Tiltaget kan umiddelbart implementeres
Mellem: Tiltaget kræver nogen koordinering og finansiering
Høj: Tiltaget kræver strukturelle ændringer, fx i bekendtgørelse

Afhængigheder: Tiltagets gennemslagskraft forudsætter eller 
forstærkes af et eller flere andre tiltag

2

Indsatskort

Endelig er tiltagene indsat i et koordinatsystem, der består af to 
dimensioner, hvoraf den ene er effekt og den anden er kompleksitet. 
Placeringen giver et overblik over tiltagenes lethed og effekt.

3
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Indsatskort



INDSATSKORT

Lav kompleksitet Høj kompleksitet

Lille effekt

Stor effekt

1 2
7

45

6

3
8

OmfangsrigeÅbenlyse

Lige for Uhensigtsmæssige

Tiltag som er … at gennemføre
1 Grøn dannelse som generelt fokusområde

2 Grøn omstilling i kompetencemål for hovedforløbet

3 Dybdegående analyse af kompetencemåls indhold

4 Understøttelse af decentrale undervisernetværk

5 Øget dialog og samarbejde med videnscentre

6 Udvikling og tilpasning af undervisningsmaterialer

7 Opkvalificering af underviserkompetencer

8 Samarbejde med kæder og virksomheder

IDÈKATALOG: KONTORUDDANNELSER
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Idéer til grøn omstilling af de merkantile erhvervsuddannelserne

Tiltag: Generelt fokus på implementering af grøn dannelse gennem 
grundskole og grundforløb

Uddybning: En grundlæggende forståelse for bæredygtighed og 
grøn omstilling blandt kommende elever er afgørende for at 
virkeliggøre hensigten om at indarbejde og integrere et grønt fokus i 
den merkantile forretningsforståelse. Derfor bør den grønne 
dannelse allerede igangsættes og implementeres i grundskolefag, og 
derefter genoptages og udfoldes på de merkantile 
erhvervsuddannelsers grundforløb.
Mere konkret kan der på alle grundfag og gymnasiale fag på 
grundforløbet (eud og eux) indarbejdes grøn omstilling som 
fokusområde. Samlet vil det medvirke til, at de merkantile 
erhvervsuddannelser som helhed kan få et endnu grønnere fokus. 

Datagrundlag: Hovedforløbsskolerne nævner i 
fokusgruppeinterviewene, at de oplever at der er et behov for 
implementere grøn dannelse som fokusområde allerede på de 
merkantile erhvervsuddannelsers grundforløb.
I forlængelse angiver 56 pct. af virksomhederne, at de mangler 
faglært arbejdskraft med færdigheder inden for grøn omstilling.

Effekt: Høj
Kompleksitet: Høj
Afhængigheder: Undervisernes kompetencer og 
undervisningsmateriale

Aktører: Børne- og Undervisningsministeriet, Erhvervsskoler 
og Det faglige udvalg

Grøn dannelse som generelt fokusområde1

Tiltag: Indskriv grøn omstilling i kompetencemål for hovedforløbet

Uddybning: Kompetencemålene for hovedforløbet i 
bekendtgørelsen for uddannelsen samt i målpinde på de enkelte 
fagfaglige fag i uddannelsen er den autoritative retningsgiver for 
tilrettelæggelsen og gennemførslen af undervisningen. Eksplicitering 
af grøn omstillings indlejrethed i eksisterende kompetencemål (som 
eksempler) eller i helt nye mål, vil medvirke til, at undervisere og 
hovedforløbsskoler prioriterer tiden til at indarbejde grøn omstilling i 
undervisningen. 

Datagrundlag: Alle hovedforløbsskoler uddyber i 
fokusgruppeinterviewene, at de oplever en justering af 
kompetencemålene som en forudsætning for, at alle undervisere 
inkorporerer det i undervisningen. 
Virksomhederne angiver, at de især mangler medarbejdere med 
færdigheder inden for en række områder, som med fordel kunne 
indarbejdes i kompetencemålene:

1. Økonomi (53 pct.)
2. Nye forretningsmodeller (39 pct.)
3. Miljøkrav (38 pct.). 

Effekt: Høj
Kompleksitet: Høj
Afhængigheder: Undervisernes kompetencer, undervisnings-
materiale og dybdegående analyse af kompetencemåls indhold
Aktører: Det faglige udvalg

Grøn omstilling i kompetencemål for 
hovedforløbet
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Idéer til grøn omstilling af de merkantile erhvervsuddannelserne

Tiltag: Igangsættelse af dybdegående indholdsanalyse til 
konkretisering af kompetencemålsbeskrivelser  

Uddybning: Nærværende analyse har konstateret et behov for, at 
handelsuddannelsen fremadrettet muliggør, at elever kan tilegne sig 
merkantilfaglige færdigheder og kompetencer med et indlejret grønt 
fokus. Det er derfor afgørende at identificere hvor og hvordan grøn 
omstilling bedst og mest fordelagtigt kan skrives ind i eksisterende 
og/eller nye kompetencemål. 

En dybdegående analyse, igangsat af det faglige udvalg, som 
inddrager hovedforløbsskolerne i en samskabende proces til 
identificering og udformning af konkrete 
kompetencemålsbeskrivelser, vil kunne overføre indsigterne fra 
denne analyse til undervisningen på hovedforløbsskolerne.

Datagrundlag: Alle hovedforløbsskoler uddyber i 
fokusgruppeinterviewene, at de oplever en justering af 
kompetencemålene som en forudsætning for, at alle undervisere 
inkorporerer grøn omstilling i undervisningen. 

Effekt: Høj
Kompleksitet: Mellem
Afhængigheder: Undervisernes kompetencer og 
undervisningsmateriale

Aktører: Det faglige udvalg og hovedforløbsskoler

Dybdegående analyse af kompetencemåls 
indhold

Tiltag: Understøtning af decentrale undervisernetværk

Uddybning: Netværk fungerer ved at skabe et rum for relationel og 
horisontal videndeling af kompetencer mellem undervisere, skabe 
inspiration og modvirke afhængigheden af personbåret engagement.

Hovedforløbsskolerne og videnscentre har allerede eksisterende 
netværk, der arbejder med grøn omstilling i fag og 
undervisningsmaterialer. Det faglige udvalg kan med fordel 
understøtte de allerede eksisterende decentrale undervisernetværk, 
ved at indbyde dem til dialog om mulighederne og udfordringerne 
ved implementering af grøn omstilling i fag og i undervisningen 
generelt. Hertil kan Det faglige udvalg øge vidensdelingen ved at 
sprede indsigter og resultater fra igangværende og kommende 
analyser ud til underviserne.
I forlængelse kan de decentrale undervisernetværk tænkes ind i 
idégenereringen i forbindelse med udviklingen af nye 
undervisningsmaterialer. 

Datagrundlag: Alle hovedforløbsskolerne vurderer i meget høj til 
nogen grad at underviserne er motiverede til at øge fokus på den 
grønne omstilling i undervisningen (I meget høj grad 50 pct., I høj 
grad 17 pct. og i nogen grad 33 pct.).

Effekt: Mellem
Kompleksitet: Mellem
Afhængigheder: Undervisningsmaterialer

Aktører: Hovedforløbsskoler og videnscentre

Understøttelse af decentrale undervisernetværk3 4



Idéer til grøn omstilling af de merkantile erhvervsuddannelserne

Tiltag: Forøgelse af dialog og samarbejde ml. det faglige udvalg og  
videnscentrene

Uddybning: De hovedforløbsskoler, som er partner- eller 
samarbejdsskoler til videnscentrene, anvender i høj grad de tilbud, 
som centrene udarbejder herunder materialer og webinarer. 
En øget dialog og samarbejde kan medvirke til at øge de to aktørers 
oplysnings- og inspirationsgrundlag.
I forlængelse vil en øget dialog og samarbejde mellem det faglige 
udvalg og videnscentrene kunne medvirke til at samordne og -tænke 
stillingtagen til nye udviklinger og tendenser, når 
undervisningsmaterialer mv. skal udarbejdes.

Datagrundlag: I fokusgruppeinterviewene nævnes videnscentrene
som en vigtig og afgørende samarbejdspartner, for de 
hovedforløbsskoler, som enten er partner- eller samarbejdsskole.

Effekt: Mellem
Kompleksitet: Lav
Afhængigheder: Undervisningsmaterialer, undervisernetværk 

Aktører: Det faglige udvalg, videnscentre & hovedforløbsskoler

Øget dialog og samarbejde med videnscentre

Tiltag: Igangsæt drøftelse med forlagsvirksomheder om udarbejdelse 
af undervisningsmaterialer indeholdende grøn omstilling

Uddybning: En af de grundlæggende barrierer for at inkorporere 
grøn omstilling i den eksisterende undervisning udgøres af, at der 
kun i begrænset omfang eksisterer relevant og opdateret 
undervisningsmateriale, hvor grøn omstilling er indarbejdet. Derfor 
anvender underviserne uforholdsmæssigt megen tid til selv at afsøge, 
vurdere kilder og derefter sammensætte undervisningsmateriale.
Centralt produceret materiale vil medvirke til at afklare grøn 
omstillings begrebsmæssige og definitoriske abstrakthed, og 
professionelt produceret undervisningsmateriale vil endvidere øge 
ensartetheden i de kompetencer, som eleverne tillærer sig. 

Det faglige udvalg kunne derfor igangsætte drøftelser med 
forlagsvirksomhederne for, i et vist omfang, at kunne præge 
indholdet og formen på undervisningsmaterialet

Datagrundlag: Halvdelen af virksomhederne vurderer i meget høj 
eller høj grad, at der mangler faglært arbejdskraft inden for grøn 
omstilling. Omtrent samme andel efterspørger medarbejdere med 
kompetencer ift. generel og branchespecifik viden om grøn omstilling.

Effekt: Høj
Kompleksitet: Mellem
Afhængigheder: undervisernetværk og undervisernes kompetencer 

Aktører: Det faglige udvalg, forlagsvirksomheder & 
hovedforløbsskoler

Udvikling og tilpasning af undervisnings-
materialer
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Idéer til grøn omstilling af de merkantile erhvervsuddannelserne

Tiltag: Opkvalificering af underviseres grønne, merkantilfaglige 
kompetencer.

Uddybning: For at kunne implementere grøn omstilling i 
undervisningen fyldestgørende er det en grundlæggende 
nødvendighed, at alle underviseres grønne, merkantilfaglige 
kompetencer opkvalificeres både snarligt og regelmæssigt. 
Opkvalificeringen vil medføre, at underviserne vil opleve, at de ikke 
kun kender til og kan undervise i grøn omstilling, men at de oplever 
at beherske emnet, og derigennem får faglig tryghed i at 
inkorporere grøn omstilling i eksisterende fag, moduler og temaer.

En grundig opkvalificering muliggør, at underviserne egenhændigt 
kan holde sig ajourført og inddrage nye og aktuelle cases i 
undervisningen. Helt konkret og indledningsvist kan det bl.a. ske 
ved at underviserne deltager i videncentrenes workshops og 
webinarer, hvor undervisningsmateriale præsenteres.

Datagrundlag: 17 pct. af hovedforløbsskolerne vurderer for 
nuværende, at deres undervisere i meget høj eller høj grad har 
kompetencerne til at øge fokus på grøn omstilling i undervisningen.

Effekt: Høj
Kompleksitet: Mellem
Afhængigheder: Undervisningsmaterialer, videnscentre, 
undervisernetværk

Aktører: Hovedforløbsskoler, videnscentre & Børne- og 
Undervisningsministeriet (puljemidler til opkvalificering)

Opkvalificering af underviserkompetencer

Tiltag: Øget brug af kæde-/virksomhedssamarbejder i 
undervisningen på skoleforløbet

Uddybning: En vellykket inkorporering af grøn omstilling i den 
eksisterende undervisning på skoleforløbet kan i betydelig grad 
fremmes ved at hovedforløbsskolerne øger anvendelsen af 
samarbejder med kæder og virksomheder. Kæde- og 
virksomhedssamarbejder kan tage form af besøg, cases og oplæg 
med de kæder og virksomheder som er længst fremme ift. grøn 
omstilling. Det praksisnære afsæt øger elevernes (og undervisernes) 
oplevelse af relevansen af grøn omstilling og vil kunne medvirke til, 
at eleverne aktiverer og anvender deres tillærte kompetencer, når 
de er på deres lærepladser. Dertil øges undervisernes forståelse af 
hvordan der konkret arbejdes med grøn omstilling ude i praksis, 
hvorved de vil få lettere ved at gøre undervisning i den grønne 
omstilling jordnær, aktuel og brugbar. En konkret vej til lettere 
adgang til virksomhederne er gennem fysisk fagprøvevejledning i 
elevernes lærepladsvirksomheder.

Datagrundlag: 50 pct. af hovedforløbsskolerne tilrettelægger i 
meget høj eller høj grad undervisningen i samarbejde med 
virksomheder. 50 pct. samarbejder slet ikke med virksomhederne 
om dette. 

Effekt: Mellem
Kompleksitet: Lav
Afhængigheder: Underviserkompetencer, generel opmærksomhed 
og samarbejde
Aktører: Hovedforløbsskoler

Samarbejde med kæder og virksomheder7 8



Tak for i dag


	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Dias nummer 22
	Dias nummer 23
	Dias nummer 24
	Dias nummer 25
	Dias nummer 26
	Dias nummer 27
	Dias nummer 28
	Dias nummer 29
	Dias nummer 30
	Dias nummer 31
	Dias nummer 32
	Dias nummer 33
	Dias nummer 34
	Dias nummer 35
	Dias nummer 36
	Dias nummer 37
	Dias nummer 38
	Dias nummer 39
	Dias nummer 40

