Tydelige mål
– bedre læring på AMU-kurser
En guide

Forord
En skærpet udfordring
For både undervisere og brugere af AMU-kurser er det generelt en udfordring, hvis kursusmålene ikke er
formuleret præcise og entydige. Bl.a. kan det gøre en gensidig forventningsafstemning vanskelig.
Men en sådan generel udfordring er blevet yderligere skærpet med indførelsen af test i AMU-systemet. Dels kan
det være vanskeligt at udarbejde en brugbar test, hvis kursusmålet ikke er præcist formuleret. Og dels kan
mangel på præcision også gøre det vanskeligt at vurdere deltagernes resultat af den gennemførte test, og
dermed deres reelle læringsudbytte.
Men upræcise mål er også en udfordring ved indplacering af AMU-kurser i forhold til øvrige uddannelser og
uddannelsessektorer; således som det fx er ambitionen med Den nationale kvalifikationsramme for livslang
læring. Med upræcise kursusmål bliver det vanskeligere for den enkelte deltager at bruge AMU strategisk i forhold
til egen læring og jobudvikling.

Målet med guiden
På baggrund af denne skærpede udfordring er målet med guiden følgende:
•

For det første, at udarbejde en guide, som kan anvendes af udviklere på AMU-området, når der skal udvikles
nye kurser og formuleres kursusmål, som er entydige for fremtidige undervisere og deltagere.

•

For det andet, at den udarbejdede guide også kan anvendes i forhold til at revidere eksisterende kursusmål.
Fx så de bliver mere operationelle og brugbare i forbindelse med gennemførelsen af tests.

•

Og for det tredje, at guiden kan bidrage til at sikre en ensartet kvalitet og en fælles anvendt terminologi i
forbindelse med beskrivelse af kursusmål; på tværs af kurser og FKBer. Og dette også for at skabe øget
sikkerhed for relevant læring hos brugerne af AMU-kurser.

Guidens afsæt1
Formuleringen af kursusmål handler grundlæggende om læring; om at målrette deltagernes læring. Denne proces
er dog ikke simpel. Og læring er ikke et entydigt begreb. Læringsbegrebet kan forstås og tolkes på flere måder. I
denne sammenhæng forstås læring, som en proces hvor ny viden og nye færdigheder kobler sig til tidligere
erfaringer; i primært en arbejdssammenhæng. Og det på en måde, der fører til fastholdte og varige
adfærdsændringer; igen først og fremmest i en arbejdssammenhæng.

Indhold
Guiden er opbygget i 2 hovedafsnit.
Første hovedafsnit indeholder følgende delafsnit:
•

Deltagerforudsætningerne og deres betydning for AMU-målet.

•

Præcisering af forskellen mellem begreberne kompetencer og kvalifikationer.

1

Jf. også formelle krav til målformulering i AMU-regi: Børne- og Undervisningsministerier (2020): Vejledning om udvikling,
beskrivelse og godkendelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser
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•

Brug af taksonomisk forståelse i AMU-regi

•

Råd i forhold til formuleringen af klare og entydige kursusmål.

Andet hovedafsnit indeholder eksempler på gennemskrivning/revidering af eksisterende mål, på baggrund af
guidens teoretiske overvejelser og bestemmelser.

Læsevejledning
Det vigtigste i denne guide kommer til sidst! I guidens sidste afsnit præsenteres en række gode råd i forhold til
formuleringen af nye AMU-mål. Eller revidering af eksisterende mål. De forudgående afsnit bygger op til disse råd
og sætter dem i et teoretisk perspektiv.
Når råd og anbefalinger ikke står alene, hænger det sammen med, at et vigtigt afsæt for guiden er, at en
fremadrettet og ensartet kvalitet i formuleringen af AMU-mål bedst sikres ved, at vi alle arbejder ud fra den
samme forståelse og med de samme begreber.

Uddannelsessekretariatet, december 2020.
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Del 1
Teoretiske overvejelser og
bestemmelser
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Deltagerforudsætninger
Kursusmålet på et AMU-kursus beskriver, hvad deltageren forventes at opnå med kurset, med henblik på at
kvalificere en bestemt arbejdspraksis.
Kursusmålet skal derfor kunne bruges af en potentiel deltager og virksomheder til at afgøre, om kurset er
relevant. Kursusmålet skal med andre ord kunne relateres meget konkret til et oplevet kompetencebehov hos
deltager og virksomhed og fungere som et tydeligt ”svar” på dette kompetencebehov.
Men kursusmålet skal også kunne anvendes af underviseren i forhold til at vurdere om, deltageren har opnået det
forventede videns- og færdighedsniveau, når kurset er færdigt. Fx målt ved den afsluttende test.
Kursusmålet er altså både ”internt” rettet mod underviseren og ”eksternt” orienteret mod deltagere og
virksomheder. Og såvel det interne som det eksterne fokus fordrer, at kursusmålet er meget præcist og konkret
beskrevet. Et upræcist mål kan dels betyde, at deltageren skuffes i sine forventninger, dels indebærer det at
deltageren ikke kan bestå en afsluttende test – og dels have som konsekvens, at underviseren får vanskeligt ved
at tilrettelægge en relevant undervisning.
I forhold til denne gensidige forventningsafstemning spiller deltagerens forudsætninger for at gennemføre kurset
med et højt læringsudbytte en helt central rolle.

Deltagerforudsætninger udgør en central byggesten
Det er en dokumenteret kendsgerning, at den vigtigste forudsætning for at lære noget nyt er det, som man
allerede ved og kan.
Den eksisterende viden og kunnen udgør et nødvendigt fundament, som nye erfaringer og ny læring skal forholde
sig til.
Denne dialog mellem eksisterende viden og kunnen på den ene side og nye erfaringer og ny læring på den anden
side kan føre til, at der enten bygges oven på det eksisterende – eller at det kendte helt forkastes til fordel for ny
indsigt og ny forståelse. Man taler her om at læring kan være enten tilføjende eller overskridende.
AMU-kurser vil typisk indebære en læring, som er tilføjende, hvor man som deltager bygger oven på sin
eksisterende faglighed inden for et givent jobområde.
Som deltager kan man grundlæggende have opnået forudsætninger for at deltage i et kursus på 2 måder. Enten i
kraft af tidligere uddannelser og kurser - eller via arbejdserfaring inden for det jobområde, som kurset er rettet
imod.
En vigtig forskel mellem disse 2 typer af deltagerforudsætninger handler om, at mens de forudsætninger, som
man har via tidligere kurser kan dokumenteres, så vil deltagerforudsætninger, der er opnået via arbejdspraksis,
typisk være udokumenterede. I det sidste tilfælde sandsynliggøres relevante erfaringer derfor som oftest ved, at
man har været ansat inden for en bestemt branche eller i et jobområde over en længere periode.
Med dette afsæt er det yderligere muligt at skelne mellem 4 grundlæggende typer af deltagerforudsætninger.
Opmærksomheden på disse forskellige deltagerforudsætninger får også betydning ved formulering af AMU-mål.
De 4 typer af deltagerforudsætninger er:
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1.

Niveau 1: Deltageren har ingen arbejdserfaring inden for området og ingen relevant erfaring inden for
beslægtede områder; og heller ikke nogen relevant grunduddannelse/efteruddannelse.

2.

Niveau 2: Deltageren har en vis arbejdserfaring inden for området og har relevant erfaring inden for
beslægtede områder; men har ikke en relevant grunduddannelse/efteruddannelse.

3.

Niveau 3: Deltageren har arbejdserfaring inden for området, men har ingen relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.

4.

Niveau 4: Deltageren har arbejdserfaring inden for området og har relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.

Med denne niveauopdeling bliver det muligt dels for kommende deltagere og deres arbejdsplads at vurdere
relevansen af et givent kursus. Og dels muligt for underviser og skole at målrette kursusindholdet specifikt i
forhold til deltagernes forudsætninger og kvalificeringsbehov.
Det sidste kan ske ved, at et kursus ”skræddersyes” i forhold til en særlig deltagergruppe. Men det kan også ske
gennem en differentieret undervisning, hvor de på samme kursus undervises med afsæt i de enkelte deltageres
individuelle forudsætninger.
I praksis vil det således ofte være muligt at undervise deltagere på niveau 1 og 2 på samme kursus.

Job inden for branchen; den måske vigtigste deltagerforudsætning
Selv de mest grundlæggende og introducerende AMU-kurser refererer fagligt på en måde til kursets
bagvedliggende branche- og jobområde. Det gør det vanskeligt at gennemføre kurser med et højt læringsudbytte,
hvis man er helt forudsætningsløs som deltager, og endnu har sit første job til gode inden for branchen.
Det er det handlings- og praksisorienterede ved AMU, som her sætter sig igennem. Uden mulighed for
umiddelbart at bringe en nyerhvervet læring i spil i en jobpraksis bliver det vanskeligt at sikre, at læringen får
betydning for adfærd og konkrete handlinger. Også hvis en sådan jobmulighed eventuelt skulle vise sig senere
hen!
Dog kan en deltagerforudsætning også handle om, at man som deltager endnu ikke har arbejdet inden for
sektoren, og hvor AMU-kurset netop skal kvalificere til det første job på området. På den måde er der –med den
kommende beskæftigelse - et fagligt koblingspunkt for AMU-kurset, som både underviser og deltager kan tage
afsæt i.

Klare mål styrker også en visitering
Endelig er det i forbindelse med et fokus på deltagerforudsætninger også vigtigt at være opmærksom på, at klare
mål i sig selv giver en bedre visitering til det enkelte AMU-kursus. Når målet er klart og præcist er det alt andet
lige nemmere for en potentiel deltager og hans/hendes virksomhed at afgøre, ikke alene om den forventede
opkvalificering er relevant i forhold til et oplevet kompetencebehov. Men også i forhold til at vurdere, om den
kvalificering, som tilbydes med kurser, bygger videre på deltagerens eksisterende viden og kunnen.
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Sammenfatning: Vær særlig opmærksom på følgende!
Ved formulering af kursusmål er det vigtigt at være opmærksom på følgende omkring deltagerforudsætninger:
•

Deltagernes forudsætninger for at gennemføre et givent kursus handler både om tidligere uddannelse og om
arbejdserfaring inden for branchen (eller andre relevante brancheområder). Kursusmålet skal afspejle, at
begge typer af deltagerforudsætninger er relevante. Det kan fx handle om at have fokus på, i hvilken grad
kursusmålet skal være vidensorienteret eller færdighedsorienteret.

•

Deltagerne på det samme kursushold skal have tilnærmelsesvis de samme forudsætninger for at deltage i
kurset. Ellers bliver undervisningen for bred, og læringsudbyttet for lavt for nogle og for højt for andre.
Deltagernes tilnærmelsesvis identiske forudsætninger for at deltage på kurset skal bl.a. sikres gennem klare
kursusmål.
Det kan fx handle om at være opmærksom på, hvad det er for faglige forudsætninger, der fordres af
deltagerne inden kursusstart for at kunne nå det ønskede mål med kurset. En deltagerforudsætning, som
typisk ligger implicit i beskrivelsen af kursusmålet.

•

Deltagernes tidligere erfaringer med uddannelsessystemet – eller mangle på samme – kan være vigtig at
have for øje ved beskrivelse af kursusmålet. Tidligere erfaringer med uddannelsessystemet handler også om
erfaringer med at overføre ny viden og nye færdigheder fra uddannelsessituationen til arbejdssituationen. En
kompetence, som er altafgørende for deltagernes læringsudbytte.
Det kan fx handle om at være opmærksom på, at undervisningen skal minde om deltagernes hverdag, hvis
deltagerne har få eller ingen erfaringer med tidligere uddannelse. Og på den måde gøre ”overføringen” af
læring så uproblematisk som overhovedet muligt.

Den vigtige skelnen mellem kvalifikationer og kompetencer
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det man opnår som deltager på et AMU-kursus er en kvalifikation og
ikke en kompetence.
Når man deltager i et kursus styrker man sine forudsætninger for at varetage ens job på en mere kompetent
måde.
Men om man faktisk bliver dygtigere i jobbet kan deltagelsen i AMU-kurset ikke i sig selv garantere. Her vil en
lang række forhold omkring det konkrete job og den enkelte virksomhed spille en afgørende rolle.
Det er først, når kvalifikationen møder praksis, at der opstår kompetencer. Idet man som kursusdeltager er tilbage
på jobbet og bringer sin nye viden og kunnen i spil omsættes kvalifikationer til kompetencer. Opnåelsen af
kompetencer er altså direkte afhængig af anvendelsessituationen og ”kun” indirekte af uddannelsessituationen.

Nye kvalifikationer skal være orienteret mod praksis
Et mål for AMU-kurset vil derfor typisk være at skabe forudsætninger for, at deltageren via sin nye viden og
kunnen også opnår nye kompetencer tilbage i jobbet. Men som udgangspunkt kan målet med kurset ikke i sig
selv være at bibringe deltageren denne kompetence. Formuleringen af kursusmål skal afspejle denne centrale
pointe.
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Bibringelsen af kvalifikationer i kursusregi kan ske på en måde, som sandsynliggør, at de efterfølgende udvikler
sig til kompetencer. Det kan fx ske ved at undervisningen foregår i omgivelser, som minder om deltagerens
arbejdsplads. Eller ved at undervisningen bygger på praktiske cases hentet fra en hverdag, som deltageren
kender og oplever som autentiske.
Kursusmålet skal direkte eller indirekte have fokus på, at den nye viden og kunnen, som opnås via kurset,
umiddelbart kan omsættes til ny adfærd på jobbet for deltageren. Fx ved at være udformet på en måde, så den
lægger op til handling i praksis.

Kvalifikationer som er sammensat af viden og færdigheder
Det man som deltager opnår via AMU-kurset er altså nye kvalifikationer.
Kvalifikationer kan defineres som det, der objektivt set kræves for at kunne arbejde inden for et givent jobområde
og som efterspørges i en given arbejdssammenhæng.
Denne definition peger på, at AMU overordnet set skal gøre deltageren mere kompetent til at udføre et givent job
– og ikke har som grundlæggende formål at kvalificere til videre uddannelse (som fx VUC).
Kvalifikationer kan så videre opdeles i hhv. viden og færdighed.
Viden handler groft sagt om indsigt, forståelse, vurdering og analyse, med reference til en given jobfunktion.
Færdigheder handler grundlæggende om at kunne bearbejde et givent materiale eller om at kunne udføre en
servicefunktion; og også her med reference til en bestemt jobfunktion.

Viden og færdigheder forudsætter hinanden
Ofte vil færdigheder forudsætte viden. I langt de fleste jobsammenhænge vil det være vigtigt at være i besiddelse
af basal viden inden for et fagligt område for at kunne handle på en hensigtsmæssig måde. Fx kræver
tilberedning af mad et vist kendskab til de ingredienser som indgår i tilberedningen.
Men der findes også eksempler på det modsatte, hvor man som medarbejder har en færdighed som
efterfølgende gøres til viden via uddannelse og oplæring. Fx ved at man får sat ord på sin tavse viden.

Viden eller færdighed i centrum
Ved udarbejdelse af kursusmål er det vigtigt at have fokus på om viden eller færdighed er i centrum – eller begge
dele i kombination. Altså at man som udvikler grundlæggende gør sig klart om det primære mål med kurset er, at
deltagerne skal blive styrket i deres eksisterende ”viden” eller i deres ”kunnen”. Og hvis der er tale om en
kombinationer – som det ofte vil være tilfældet ved AMU-kurser – at man som udvikler gør sig klart, hvordan
sammenhæng og progression er mellem de enkelte mål.
I den forbindelse er det naturligvis også vigtigt at overveje sammenhængen mellem kursusmål og de enkelte
undervisningsemner. At man som udvikler overvejer, hvordan kursets indhold faktisk fører til opfyldelsen af de
ønskede kursusmål.
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Sammenfatning: Vær særlig opmærksom på følgende!
Ved formulering af kursusmål er det vigtigt at være opmærksom på følgende omkring kvalifikationer, forstået som
den viden og de færdigheder deltagerne skal opnå via kurset:
•

Den færdighed, som deltageren opnår med kurset kan typisk ikke stå alene. Den vil som oftest fordre en
bagvedliggende viden. Som udgangspunkt skal man ”vide” før man ”kan”. Derfor er det vigtigt, at gøre denne
viden til et eksplicit kursusmål, hvis det ikke forudsættes, at deltageren har en sådan viden i forvejen.
Det kan fx handle om at være opmærksom på, at for hvert færdighedsmål, som bringes i spil, vil det typisk
være relevant også at formulere et vidensmål.

•

Deltagerens mål med at lære en ny færdighed er, at den skal bidrage til at kvalificere egen arbejdspraksis.
Den skal altså kunne overføres fra undervisningssituationen til en arbejdssituation. Denne ”overførsel” sker
ikke automatisk. Deltageren skal kunne omsætte sine nye færdigheder til en helt særegen arbejdspraksis.
Typisk vil det fordre, at nye færdigheder er ledsaget af tilsvarende nye viden. For at deltageren kan gentage
og anvende sine nye færdigheder tilbage på jobbet, så kræver det en viden, som er mere generel i sin
karakter; og som typisk vil være relevant på tværs ad forskellige arbejdssteder og jobfunktioner.
Det kan fx handle om at være opmærksom på, at det kursusmål, der har fokus på ny viden, og som støtter op
om et færdighedsmål, formuleres så det har en bredere relevans og ikke nødvendigvis er bundet alene til et
bestemt færdighedsmål.
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Præcise kursusmål forudsætter en taksonomi
Den måske vigtigste forudsætning for at kunne udarbejde præcise kursusmål handler om at tage afsæt i en
taksonomisk forståelse. En taksonomi udtrykker en form for hierarki mellem forskellige læringsmål; at nogle mål
er mere grundlæggende end andre.

Ikke alene et hierarki mellem viden og færdigheder
Som beskrevet i det forrige afsnit vil det typisk være sådan, at viden kommer før færdigheder, i en form for
grundlæggende hierarki. Men relationen her kan være mere kompleks, idet viden og færdigheder mere dynamisk
understøtter hinanden.
Det sker, når man opererer med forskellige grader af viden og færdigheder.
Begge begreber kan naturligt gradueres, så man ved noget og kan noget på forskellige niveauer inden for et
givent jobområde.

Taksonomisk forståelse, som et redskab til at styrke læring og personlig udvikling
For såvel viden som færdigheder gælder, at man kan være på et begynderniveau og blive stadig mere kompetent
til man når et ekspertniveau. Denne form for graduering udtrykkes med en taksonomi.
En taksonomi siger noget om det niveau, som ens viden og færdigheder ligger på. En taksonomi er altså et vigtigt
udviklingsredskab for én selv. Man kan bruge taksonomien til hele tiden at bygge oven på sin egen faglighed. Det
er fx det, som man ser med Den nationale kvalifikationsramme for livslang læring, som også AMU er tænkt ind i.
De fleste taksonomier er meget vidensorienteret og meget lidt handlingsorienteret. Denne type taksonomier kan
bruges til at blive præcis på, hvad det er for noget uddannelse man skal tage for at bevæge sig op i taksonomien.
Dette er en udfordring i forhold til AMU med sine meget handlingsorienterede mål. Et stærkt fokus på fortsat
læring via uddannelse er således et problem i forhold til at anvende taksonomiernes også på AMU-området. Og
ikke mindst i forhold til at formulere præcise kursusmål.
Udfordringen er her, at AMU-kurser skal styrke deltagernes forudsætninger for at udføre en bestemt jobfunktion,
og ikke som udgangspunkt styrke forudsætninger for videre uddannelse. Det skal taksonomien også udtrykke.
Den traditionelle forståelse må derfor ”udvides” til også at kunne omfatte AMU.

Taksonomi i AMU-regi
En taksonomi, som er relevant også i AMU-regi, må indeholde 2 yderligere elementer, ud over at kunne fungere
som et redskab til læring og personlig udvikling for deltagerne:
•

For det første skal taksonomien tage højde for det handlings- og praksisrettede mål med AMU, hvor det
handler om at kvalificere en arbejdspraksis og ikke nødvendigvis om at kvalificere til videre uddannelse.

•

For det andet skal taksonomien relatere til deltagerens faglige forudsætninger, som også inkluderer
arbejdserfaringer og ikke kun gennemført uddannelse.
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•

Og for det tredje skal taksonomien kunne differentiere mellem viden og færdigheder på forskellige niveauer.

Den taksonomi, som anvendes i denne sammenhæng, tager afsæt i følgende:
•

4 forskellige, men alligevel generelt udbredte arbejdssituationer, hvor der lægges vægt på graden af
selvbestemmelse i jobbet.

•

4 typer af deltagerforudsætninger, som kobler sig til de tilsvarende 4 forskellige arbejdssituationer.

•

4 typer af overordnede kompetencebehov, som kobler sig til arbejdssituationer og deltagerforudsætninger

•

4 kategorier af eksemplariske kursusmål, som knytter sig til arbejdssituationer, deltagerforudsætninger og
kompetencebehov.

4 forskellige arbejdssituationer
Taksonomien tager afsæt i 4 forskellige arbejdssituationer, som er generelt udbredte, og som går på tværs af
jobområder. Det der adskiller de enkelte arbejdssituationer fra hinanden er graden af selvstændighed i jobbet:

Arbejdssituation

Mål

Metode

Resultatvurdering

1

Givet

Givet

Givet

2

Ikke-givet

Givet

Givet

3

Ikkegivet

Ikke-givet

Givet

4

Ikke-givet

Ikke-givet

Ikke-givet

Med de 4 arbejdssituationer er der en bevægelse fra jobfunktioner, hvor selvstændigheden er meget lav, og hvor
der typisk vil være tale om at gentage de samme arbejdsoperationer – til arbejdsfunktioner, hvor det er op til den
enkelte at definere arbejdsopgaven og den metode den løses på.
Det er klart, at det vil være meget afgørende for kursusmålets beskrivelse, hvilken arbejdssituation, som
deltagerne på kurset kan relatere til.

4 forskellige deltagerforudsætninger
I forhold til disse 4 forskellige arbejdssituationer er det muligt at koble de tilsvarende 4 forskellige
deltagerforudsætninger her udtrykt som ”deltagerforudsætninger”, som tidligere er præsenteret med denne guide:

Arbejdssituation

Medarbejderforudsætninger

1

Deltageren har ikke tidligere arbejdserfaring inden for området og ingen relevant
arbejdserfaring inden for beslægtede områder – og heller ikke en relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.

2

Deltageren har en vis arbejdserfaring inden for området; og har relevant arbejdserfaring
inden for beslægtede områder; men ingen relevant uddannelse.

10

3

Deltageren har arbejdserfaring inden for området, men har ingen relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.

4

Deltageren har arbejdserfaring inden for området og har relevant grunduddannelse
(faglært)/efteruddannelse (tillært).

Det er vigtigt her at være opmærksom på, at er er tale om en ideel model, hvor de krav der stilles i forhold til de
forskellige arbejdssituationer grundlæggende matches af relevante medarbejderforudsætninger. Afsættet er altså,
at man som medarbejder hverken er overkvalificeret eller underkvalificeret i forhold til de arbejdssituationer, som
man konfronteres af. Trods dette ”match” vil man som medarbejder naturligvis til stadighed have et behov for
opkvalificering. Enten fordi man så at sige ”rykker op” i en mere kompleks arbejdssituation, præget af en højere
grad af selvstændighed. Eller fordi arbejdet udvikler sig, inden for den enkelte arbejdssituation.

4 forskellige kompetenceniveauer
Til de skitserede 4 forskellige, men generelt udbredte arbejdssituationer og de tilkoblede
medarbejderforudsætninger kan der nu knyttes 4 overordnede kompetencebehov.

Arbejdssituation

Medarbejderforudsætninger

Overordnede kompetencebehov

1

Deltageren har ikke tidligere
arbejdserfaring inden for området og
ingen relevant arbejdserfaring inden for
beslægtede områder – og heller ikke en
relevant uddannelse.

Deltageren har viden og færdigheder, som gør
ham/hende i stand til at reproducere en given
arbejdsoperation på baggrund af instruktion.
Kompetenceniveau: Begynder

2

Deltageren har en vis arbejdserfaring
inden for området; og har relevant
arbejdserfaring inden for beslægtede
områder; men ingen relevant
uddannelse.

Deltageren har viden og færdigheder, som gør
ham/hende i stand til selvstændigt at justere sin
arbejdspraksis på grundlag af erfaringer du eller
på baggrund af den feedback.
Kompetenceniveau: Let øvet.

3

Deltageren har arbejdserfaring inden for
området, men har ingen relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.

Deltageren har viden og færdigheder, som gør
ham/hende i stand til selvstændigt at
videreudvikle sin arbejdspraksis på baggrund af
egne erfaringer eller andres feed back.
Kompetenceniveau: Erfaren og kompetent.

4

Deltageren har en vis arbejdserfaring
inden for området; og har relevant
arbejdserfaring inden for beslægtede
områder; men ingen relevant
uddannelse.

Deltageren har viden og færdigheder, som gør
ham/hende i stand til kontinuerligt at reflektere
over din egen arbejdspraksis og på baggrund af
analyse videreudvikle denne praksis. Videre er
medarbejderen i stand til at formidle sin viden og
færdigheder til kollegaer; også i form af
instruktion og vejledning.
Kompetenceniveau: Ekspert.
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Det er i spændet mellem arbejdssituation og medarbejderforudsætninger på den ene side og dette overordnede
kompetencebehov på den anden side, at behovet for opkvalificering viser sig. Man har som medarbejder, med
sine nuværende forudsætninger, brug for at opkvalificere sig for at kunne leve op til udviklingen i
arbejdssituationen.

4 eksemplariske kategorier af kursusmål
Det er nu muligt at formulere 4 kategorier af eksemplariske kursusmål, som knytter sig til de skitserede
arbejdssituationer, deltagerforudsætninger og kompetencebehov.

Arbejdssituation

Medarbejderforudsætninger

Overordnede kompetencebehov

1

Deltageren har ikke tidligere
arbejdserfaring inden for område og
ingen relevant arbejdserfaring inden
for beslægtede områder – og heller
ikke en relevant uddannelse.

Deltageren har viden og færdigheder,
som gør ham/hende i stand til at
reproducere en given arbejdsoperation
på baggrund af instruktion.
Kompetenceniveau: Begynder

Eksemplariske kategorier af
kursusmål

Ved at deltage i kurset opnår
du følgende viden og
færdigheder.
Vidensmål
•
Du kan beskrive.
•
Du kan gengive
Færdighedsmål
•
Du kan anvende.
•
Du kan udføre.

2

Deltageren har en vis
arbejdserfaring inden for området;
og har relevant arbejdserfaring inden
for beslægtede områder; men ingen
relevant uddannelse.

Deltageren har viden og færdigheder,
som gør ham/hende i stand til
selvstændigt at justere sin
arbejdspraksis på grundlag af
erfaringer eller på baggrund af
feedback.
Kompetenceniveau: Let øvet.

Ved at deltage i kurset opnår
du følgende viden og
færdigheder.
Vidensmål
•
Du kan forklare.
•
Du kan skelne
Færdighedsmål
•
Du kan planlægge
•
Du kan komponere og
sammensætte

3

Deltageren har arbejdserfaring inden
for området, men har ingen relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.

Deltageren har viden og færdigheder,
som gør ham/hende i stand til
selvstændigt at videreudvikle sin
arbejdspraksis på baggrund af egne
erfaringer eller andres feedback.
Kompetenceniveau: Erfaren og
kompetent.

Ved at deltage i kurset opnår
du følgende viden og
færdigheder.
Vidensmål
•
Du kan identificere.
•
Du kan vælge.
Færdighedsmål
•
Du kan evaluere.
•
Du kan analysere.

4

Deltageren har en vis
arbejdserfaring inden for området;
og har relevant arbejdserfaring inden

Deltageren har viden og færdigheder,
som gør ham/hende i stand til
kontinuerligt at reflektere over din
egen arbejdspraksis og på baggrund

Ved at deltage i kurset opnår
du følgende viden og
færdigheder.
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for beslægtede områder; men ingen
relevant uddannelse.

af analyse videreudvikle denne
praksis. Videre er medarbejderen i
stand til at formidle sin viden og
færdigheder til kollegaer; også i form
af instruktion og vejledning.
Kompetenceniveau: Ekspert.

Vidensmål
•
Du kan begrunde.
•
Du kan problematisere.
Færdighedsmål
•
Du kan justere.
•
Du kan ny-udvikle.

Det afgørende her er, at kompetence – udtrykt ved de eksemplariske kursusmål - ikke er noget man har som
person. Men derimod er noget, som man har i forhold til en særlig arbejdskontekst, der altså kan være mere eller
mindre kompetencemæssig udfordrende sammenholdt med ens forudsætninger.
Videre er det her en vigtig pointe, at et samlet job kan bestå af forskellige arbejdssituationer. Man kan altså i sit
arbejde – ja alene hen over en enkelt arbejdsdag. - være forskelligt udfordret kompetencemæssigt.
Den skitserede taksonomiske skala indebærer, at formuleringen af det gode kursusmål forudsætter, at der tages
højde for deltagerens forudsætninger og aktuelle arbejds- og jobsituationen. Altså et fokus på, hvad det er
deltageren allerede kan i forvejen, og hvad det er for en konkret arbejdssituation og jobfunktionen, som kurset
skal gøre ham/hende bedre til at varetage.

Sammenfatning: Vær særlig opmærksom på følgende!
Ved formulering af kursusmål er det vigtigt at være opmærksom på følgende omkring brugen af taksonomisk
skala:
•

Formuleringen af det klare – og ikke mindst relevante – kursusmål kræver fokus på den potentielle
deltagergruppes forudsætninger og arbejdskontekst. Naturligvis ikke helt ned på individniveau. Men på
gruppeniveau. Det er vigtigt at skabe sig en afklaring af, hvad det er for kursister, som kurset primært
henvender sig til, hvilke forudsætninger de typisk har – og hvilke nye kvalifikationer de har brug for i forhold til
at blive mere kompetente i jobbet.
Det kan fx handle om at være opmærksom på, i hvilken grad – og på hvilken måde – det i praksis vil være
muligt at undervisningsdifferentiere og tilrettelægge undervisningen i forhold til den enkelte deltagers særlige
behov.

Gode råd: formulering af præcise kursusmål
På baggrund af de forrige afsnits bestemmelser følger i dette her en række gode råd og en tjekliste, som bliver
vigtige i forbindelse med udarbejdelsen af præcise kursusmål:

6 gode råd i forhold til udarbejdelsen af præcise kursusmål
I forhold til at udarbejde præcise kursusmål anbefales følgende:
1.

Undgå mål, som der ikke reelt arbejdes med på kurset. Fx kan det fint være, at deltagernes evne til at
samarbejde med andre indirekte styrkes via deltagelsen på kurset, men hvis det ikke er det egentlige mål
med kurset er det bedre ikke at inddrage et sådant styrket samarbejde som et egentligt mål.
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2.

Fokuser på, hvad deltageren skal kunne, når kurset er færdigt – ikke når han/hun er i sin
arbejdssituation. Fx er det vigtigt ved formuleringen af kursusmål at have fokus på, hvad der rent praktisk
kan måles ved en afsluttende test. Her testes den nye viden og de nye færdigheder, som deltageren har
opnået via kurset; og reelt ikke den kompetence, som først opstår i deltagerens møde med egen praksis,
som medarbejder.

3.

Lad kursusmålet præcist udtrykke om der er tale om et kursus på et grundlæggende eller et
overbyggende niveau. Fx er det vigtigt at kursusmål, som omfatter erhvervelsen af ny viden og nye
færdigheder er præcis på det indbyrdes målhierarki og at målene gensidigt understøtter hinanden.

4.

Gør brug af taksonomien, så du er helt sikker på, hvad det er for en læring deltageren skal opnå – og
på hvilket niveau. Fx ved at sikre dig, at der en god sammenhæng mellem deltagernes forudsætninger;
deres arbejdssituation; det overordnede kompetencehov, som arbejdssituationen rejser – og så endeligt
kursets mål.

5.

Tag målgruppens forudsætninger i betragtning, når du formulerer målet. Fx ved at vurdere, hvor
deltagerne allerede vil befinde sig kompetencemæssigt i taksonomien, hvis kurset skal være relevant for dem
og deres virksomhed.

6.

Ha øje for den struktur, som kurset indgår i – eller skal indgå i. Fx ved at sikre sig, at kursusmålet ikke er
mere omfattende end målet på et opfølgende, overbyggende kursus.
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Og så lige en tjekliste til sidst

Kompetencer eller
kvalifikationer

Overvej om det eksisterede mål har fokus på kompetencer i praksis eller
på læringsudbytte (kvalifikationer).
Fokus skal her være på, at man via kurset opnår forudsætninger for at
kunne gøre noget bestemt i praksis. Kurset skal ikke ”garantere”, at man
allerede har den kompetence.

Vidensmål og færdighedsmål

Overvej om det er relevant at skelne mellem ”vidensmål” og
”færdighedsmål”.
Hvis denne skelnen er relevant kan de to typer af mål med fordel opstilles
i hver sin kolonne.

Forholdet mellem vidensmål og
færdighedsmål

Overvej om tilegnelsen af et ”færdighedsmål” kræver en tilsvarende
tilegnelse af et mere grundlæggende ”vidensmål”.
Hvis det er tilfældet skal der måske tilskrives et ekstra ”vidensmål”; eller
det skal tydeliggøres, at deltageren skal have den nødvendige viden
inden kursusstart.

Målhierarki og taksonomi

Overvej om målene kan opsættes i et målhierarki, en taksonomi, hvor
noget er mere grundlæggende end andet.
Hvis det giver mening kan det være vigtigt at markere et sådant hierarki
ved at bruge betegnelser med en voksende progression, som fx: at
kende til, at kunne vurdere, at kunne analysere og at kunne evaluere
(vidensmål) - og at kunne anvende under instruktion, selvstændigt kunne
anvende og at kunne udvikle.

Handlingsorienterede mål

Overvej om målene er så handlingsorienterede og entydige, at det er
muligt at gennemføre en test, op mod målene.
Hvis det er tilfældet er det vigtig, at det, der lægges op til at teste, er
deltagernes læringsudbytte og ikke deres forventede kompetence.

Deltagerforudsætninger

Overvej om deltagerforudsætningerne matcher målbeskrivelsen – og
omvendt.
Hvis deltagerforudsætningerne er vigtige, så vil det være relevant at
beskrive dem med afsæt i den arbejdspraksis, som deltagerne kender til.
Og her med en skelnen mellem hvor stort et frirum, deltageren har i sit
arbejde: Er der fx tale om gentaget rutinearbejde eller om et arbejde, hvor
kreativitet og selvbestemmelse er afgørende.
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Del 2
Eksempler på
gennemskrivning af
eksisterende mål
16

Kursus

Grundlæggende madproduktion

Varighed

Eksisterende mål- og
deltagerformulering

3 dage

Forslag til ændret tekst

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Deltageren kan forarbejde og anvende
almindelige råvarer til fremstilling af
måltider samt redegøre for råvarernes
anvendelse og optimale forhold for
opbevaring.
Deltageren kan anvende den korrekte
grundtilberedningsmetode til
fremstilling af måltider.
Deltageren kan planlægge enkle
måltider og menuer i forhold til årstid,
målgruppe og måltidsfordeling.
Deltageren kan fremstille, anrette og
servere sunde måltider samt anvende
korrekt håndværktøj og udstyr.

Du kan:
•
Planlægge enkle måltider og
menuer i forhold til årstid,
målgruppe og måltidsfordeling.
I den forbindelse kan du beskrive
mulige menusammensætninger
under hensyntagen til årstid,
målgrupper og måltidsfordeling
•
Forarbejde og anvende
almindelige råvarer til fremstilling
af måltider.
I en forbindelse kan du gengive
forskellige råvares anvendelse og
optimale forhold for opbevaring –
og redegøre for råvarernes
anvendelse og optimale forhold for
opbevaring.
•
Anvende den korrekte
grundtilberedningsmetode til
fremstilling af måltider.
I den forbindelse kan du forklare
forskellen mellem forskellige
grundtilberedningsmetoder.
•
Fremstille, anrette og servere
sunde måltider og anvende korrekt
håndværktøj og udstyr.
I den forbindelse kan du prioritere
mellem forskellige typer af
håndværktøj og udstyr.
Med kurset opnår du de nødvendige
kvalifikationer i forhold til at fremstille
måltider på grundlag af kendskab til
almindelige råvarer.

Baggrunden for de foreslåede
ændringer

Fokus på kvalifikationer frem for
kompetencer
Der tages grundlæggende afsæt i, at
det man opnår ved kursusdeltagelsen
er et læringsudbytte i form af en
kvalifikation, og at den fulde
kompetence først opnås med denne
kvalifikations samspil med praksis.
Forholdet mellem viden og
færdigheder
Der tages afsæt i at en ønsket
færdighed – som udgangspunkt –
forudsætter en bredere viden på
området. Derfor kobles
færdighedsmålet her (du kan) sammen
med det bagvedliggende vidensmål (I
den forbindelse…).
Taksonomisk opbygning
Læringsudbyttet opstilles progressivt,
således at første bulletpoint er mest
grundlæggende og der så
efterfølgende bygges på.
Læringsudbyttet skal kunne testes
Det opnåede læringsudbytte
formuleres så konkret som
overhovedet muligt, så det kan gøres
til genstand for en test, hvor det dels er
muligt at skelne mellem viden- og
færdighedsmål og dels muligt at teste
også på de taksonomiske niveauer
inden for målene; som fx i forhold til at
kunne teste forskellen mellem ”at
kunne referere” og ”at kunne forklare”
– eller forskellen mellem ”at kunne
anvende” og ”at kunne vurdere”.
Fokus på læringsudbyttet af kurset
og ikke på, hvad man vil kunne i
praksis
Den opnåede viden og færdighed
sammenskrives som en kvalifikation,
hvor der lægges vægt på, at man som
deltager får forudsætninger for at
udføre en bestemt arbejdsopgave. Og
ikke at man som deltager i praksis vil
kunne udføre arbejdsopgaven, når
man er tilbage på jobbet.
Denne praksisrelatering afspejles her
konkret i, at færdighedsmålene
relaterer sig til processen omkring en
generel madfremstilling.
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Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig
mod faglærte/ikke-faglærte
medarbejdere, der er beskæftiget med
madfremstilling i institutionskøkkener,
kantiner og lignende.

Målgruppe
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området, men har ingen
relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området og har relevant
grunduddannelse
(faglært)/efteruddannelse (tillært).

Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Præcisering af, at det deltageren
ønsker med kurset er at blive
opkvalificeret og ikke direkte at
varetage en særlig jobfunktion (som
kurset jo ikke i sig selv kan give ”lov”
til)
Jf. beskrivelsen af
deltagerforudsætninger på side 13 i
denne guide
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Kursus

Tilberedningsmetoder i madproduktion

Varighed

Eksisterende mål- og
deltagerformulering

10 dage

Forslag til ændret tekst

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Du kan:
•
Ud fra viden om
grundtilberedningsmetoder,
råvarer og sensorisk klargøre
råvarer, tilberede og tilsmage
måltider og komponenter til både
kolde og varme måltider.
•
Følge en grundopskrift og
tilhørende metodebeskrivelse for
en given ret, herunder udføre
korrekt klargøring og afvejning af
ingredienser.
•
Udføre grundtilberedningsmetoder
inden for kogning, bagning,
stegning og jævne-stivnemetoder
og kan anslå ressourceforbrug
ved madproduktion.
•
Tilsmage kolde og varme retter
med udgangspunkt i viden om de
5 grundsmage og sensorik i
praksis.

Du kan:
•
Følge en opskrift med klargøring
af de nødvendige råvarer;
herunder afvejning af mængder.
I den forbindelse kan du læse en
opskrift.
•
Vælge råvarer efter sæson og
anvendelighed til tilberedning
I den forbindelse kan du
identificere og udpege råvarer og
eksempler på danske råvarers
sæsoner.
•
Vælge og anvende
grundtilberedningsmetoderne
kogning, blanchering, dampning
og sautering, stegning (ovn og
pande) til tilberedning af kolde og
varme retter; fra enkle til
avancerede retter.
I den forbindelse kan du forklare
forskelle mellem de almindelige
grundtilberedningsmetoder som:
kogning, blanchering, dampning
og sautering, stegning (ovn og
pande). Og herunder også forklare
forskelle i deres anvendelse.
•
Tilsmage tilberedte kolde og
varme måltider med afsæt i de 5
grundsmage.
I den forbindelse kan du beskrive
de 5 grundsmage og deres
betydning for tilsmagning – samt
beskrive og forklare
jævnemetoder
Med kurset opnår du nødvendige
kvalifikationer til at kunne planlægge,
tilberede og tilsmage såvel varme som
kolde retter, der gør brug af årstidens
råvarer.

Baggrunden for de foreslåede
ændringer

Fokus på kvalifikationer frem for
kompetencer
Der tages grundlæggende afsæt i, at
det man opnår ved kursusdeltagelsen
er et læringsudbytte i form af en
kvalifikation, og at den fulde
kompetence først opnås med denne
kvalifikations samspil med praksis.
Forholdet mellem viden og
færdigheder
Der tages afsæt i at en ønsket
færdighed – som udgangspunkt –
forudsætter en bredere viden på
området. Derfor kobles
færdighedsmålet her (du kan) sammen
med det bagvedliggende vidensmål (I
den forbindelse…).
Taksonomisk opbygning
Læringsudbyttet opstilles progressivt,
således at første bulletpoint er mest
grundlæggende og der så
efterfølgende bygges på.
Læringsudbyttet skal kunne testes
Det opnåede læringsudbytte
formuleres så konkret som
overhovedet muligt, så det kan gøres
til genstand for en test, hvor det dels er
muligt at skelne mellem viden- og
færdighedsmål og dels muligt at teste
også på de taksonomiske niveauer
inden for målene; som fx i forhold til at
kunne teste forskellen mellem ”at
kunne referere” og ”at kunne forklare”
– eller forskellen mellem ”at kunne
anvende” og ”at kunne vurdere”.
Fokus på læringsudbyttet af kurset
og ikke på, hvad man vil kunne i
praksis
Den opnåede viden og færdighed
sammenskrives som en kvalifikation,
hvor der lægges vægt på, at man som
deltager får forudsætninger for at
udføre en bestemt arbejdsopgave. Og
ikke at man som deltager i praksis vil
kunne udføre arbejdsopgaven, når
man er tilbage på jobbet.
Denne praksisrelatering afspejles her
konkret i, at færdighedsmålene
relaterer sig til processen ved en
tilsmagning.
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Målgruppe:
Produktionsmedarbejdere som
arbejder med professionel forplejning
på offentlige og private køkkener.

Målgruppe
•
Deltageren har en vis
arbejdserfaring inden for området;
og har relevant arbejdserfaring
inden for beslægtede områder;
men ingen relevant uddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området, men har ingen
relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.

Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Præcisering af, at det deltageren
ønsker med kurset er at blive
opkvalificeret og ikke direkte at
varetage en særlig jobfunktion (som
kurset jo ikke i sig selv kan give ”lov”
til)
Jf. beskrivelsen af
deltagerforudsætninger på side 13 i
denne guide
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Kursus

Tilberedning af det varme og kolde køkken – trin 1

Varighed

Eksisterende mål- og
deltagerformulering

2 dage

Forslag til ændret tekst

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Du kan:
•
Klargøre og fremstille de mest
forekommende og
klassiske/typiske retter til
restaurant, kantine og catering.
•
Tilsmage retter ud fra viden om de
fem grundsmage og vurdere
madens sensoriske kvalitet.
•
Arbejde efter gældende regler for
fødevarehygiejne og egenkontrol i
relation til målet.
•
Kompetencerne opnås inden for
én af nedenstående kategorier:
o Varme og lune retter,
herunder anretninger.
o Smørrebrød, kanapéer og
sliders.
o Salater, sandwich, saucer og
dressinger.

Du kan:
•
Fremstille de mest
forekommende og
klassiske/typiske retter.
I den forbindelse kan du beskrive
de mest forekommende og
klassiske retter/typiske varme og
kolde retter.
•
Tilsmage maden, med
udgangspunkt i de fem
grundsmage.
I den forbindelse kan du forklare
de 5 grundsmages indflydelse på
smagen.
Med kurset opnår du nødvendige
kvalifikationer i forhold til at kunne
fremstille og tilsmage typiske retter
med afsæt i de 5 grundsmage.

Baggrunden for de foreslåede
ændringer

Fokus på kvalifikationer frem for
kompetencer
Der tages grundlæggende afsæt i, at
det man opnår ved kursusdeltagelsen
er et læringsudbytte i form af en
kvalifikation, og at den fulde
kompetence først opnås med denne
kvalifikations samspil med praksis.
Forholdet mellem viden og
færdigheder
Der tages afsæt i at en ønsket
færdighed – som udgangspunkt –
forudsætter en bredere viden på
området. Derfor kobles
færdighedsmålet her (du kan) sammen
med det bagvedliggende vidensmål (I
den forbindelse…).
Taksonomisk opbygning
Læringsudbyttet opstilles progressivt,
således at første bulletpoint er mest
grundlæggende og der så
efterfølgende bygges på.
Læringsudbyttet skal kunne testes
Det opnåede læringsudbytte
formuleres så konkret som
overhovedet muligt, så det kan gøres
til genstand for en test, hvor det dels er
muligt at skelne mellem viden- og
færdighedsmål og dels muligt at teste
også på de taksonomiske niveauer
inden for målene; som fx i forhold til at
kunne teste forskellen mellem ”at
kunne referere” og ”at kunne forklare”
– eller forskellen mellem ”at kunne
anvende” og ”at kunne vurdere”.
Fokus på læringsudbyttet af kurset
og ikke på, hvad man vil kunne i
praksis
Den opnåede viden og færdighed
sammenskrives som en kvalifikation,
hvor der lægges vægt på, at man som
deltager får forudsætninger for at
udføre en bestemt arbejdsopgave. Og
ikke at man som deltager i praksis vil
kunne udføre arbejdsopgaven, når
man er tilbage på jobbet.
Denne praksisrelatering afspejles her
konkret i, at den opnåede skal være
baseret på viden og færdighed i forhold
til de fem grundsmage.
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Målgruppe:
Medarbejdere, som arbejder med
madfremstilling i restauranter,
hotelkøkkener og kantiner samt
cateringvirksomheder.

Målgruppe
•
Deltageren har en vis
arbejdserfaring inden for området;
og har relevant arbejdserfaring
inden for beslægtede områder;
men ingen relevant uddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området, men har ingen
relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området og har relevant
grunduddannelse
(faglært)/efteruddannelse (tillært).

Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Præcisering af, at det deltageren
ønsker med kurset er at blive
opkvalificeret og ikke direkte at
varetage en særlig jobfunktion (som
kurset jo ikke i sig selv kan give ”lov”
til)
Jf. beskrivelsen af
deltagerforudsætninger på side 13 i
denne guide
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Kursus

Tilberedning af det varme og kolde køkken – trin 2

Varighed

Eksisterende mål- og
deltagerformulering

2 dage

Forslag til ændret tekst

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Du kan:
•
Anvende viden om egen
smagssans og de fem
grundsmage i planlægning af
retter til restaurant, kantine og
catering.
•
Nytænke klassiske/typiske retter
og komponere nye garniturer, så
det æstetiske udtryk stemmer
overens med et givent koncept.
•
Vurdere rettens/menuens kvalitet
ud fra bæredygtige principper.
•
Anvende sensoriske redskaber til
at udvikle og forfine hele
måltidsoplevelsen.
•
Arbejde efter gældende regler for
fødevarehygiejne og egenkontrol i
relation til målet.

Du kan:
•
Tilberede klassiske/typiske retter,
så det æstetiske udtryk forandres.
I den forbindelse kan du beskrive
sammenhængen mellem smag,
konsistens, tekstur og anretning.
•
Nytænke smag,
konsistens/tekstur og anretning.
I den forbindelse kan du redegøre
for grundlæggende forudsætninger
for at nytænke klassiske/typiske
retter.
Med kurset opnår du nødvendige
kvalifikationer i forhold til at kunne
nytænkte typiske retter.

Baggrunden for de foreslåede
ændringer

Fokus på kvalifikationer frem for
kompetencer
Der tages grundlæggende afsæt i, at
det man opnår ved kursusdeltagelsen
er et læringsudbytte i form af en
kvalifikation, og at den fulde
kompetence først opnås med denne
kvalifikations samspil med praksis.
Forholdet mellem viden og
færdigheder
Der tages afsæt i at en ønsket
færdighed – som udgangspunkt –
forudsætter en bredere viden på
området. Derfor kobles
færdighedsmålet her (du kan) sammen
med det bagvedliggende vidensmål (I
den forbindelse…).
Taksonomisk opbygning
Læringsudbyttet opstilles progressivt,
således at første bulletpoint er mest
grundlæggende og der så
efterfølgende bygges på.
Læringsudbyttet skal kunne testes
Det opnåede læringsudbytte
formuleres så konkret som
overhovedet muligt, så det kan gøres
til genstand for en test, hvor det dels er
muligt at skelne mellem viden- og
færdighedsmål og dels muligt at teste
også på de taksonomiske niveauer
inden for målene; som fx i forhold til at
kunne teste forskellen mellem ”at
kunne referere” og ”at kunne forklare”
– eller forskellen mellem ”at kunne
anvende” og ”at kunne vurdere”.
Fokus på læringsudbyttet af kurset
og ikke på, hvad man vil kunne i
praksis
Den opnåede viden og færdighed
sammenskrives som en kvalifikation,
hvor der lægges vægt på, at man som
deltager får forudsætninger for at
udføre en bestemt arbejdsopgave. Og
ikke at man som deltager i praksis vil
kunne udføre arbejdsopgaven, når
man er tilbage på jobbet.
Denne praksisrelatering afspejles her
konkret i, at kompetence på området
forudsætter en evne til ”at kunne
nytænke” på baggrund af egen erfaring
og refleksion.
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Målgruppe:
Medarbejdere, som arbejder med
madfremstilling i restauranter,
hotelkøkkener og kantiner samt
cateringvirksomheder.

Målgruppe
•
Deltageren har en vis
arbejdserfaring inden for området;
og har relevant arbejdserfaring
inden for beslægtede områder;
men ingen relevant uddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området, men har ingen
relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området og har relevant
grunduddannelse
(faglært)/efteruddannelse (tillært).

Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Præcisering af, at det deltageren
ønsker med kurset er at blive
opkvalificeret og ikke direkte at
varetage en særlig jobfunktion (som
kurset jo ikke i sig selv kan give ”lov”
til)
Jf. beskrivelsen af
deltagerforudsætninger på side 13 i
denne guide
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Smørebrødskøkken – trin 1

Kursus

Varighed

Eksisterende mål- og
deltagerformulering

2 dage

Forslag til ændret tekst

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Du kan med udgangspunkt i det
klassiske danske smørrebrødskøkken
fremstille forskellige typer klassisk
smørrebrød og arbejde med
anretninger, salater, garniture og pynt.
Du kan arbejde med variationer ud fra
viden om danske råvarer, smag,
konsistens og farver. Der findes også
et trin 2 af kurset.

Du kan:
•
Fremstille forskellige typer af
klassisk smørrebrød.
I den forbindelse kan du beskrive,
hvordan råvarer sammensættes
ud fra smag, konsistens og farver
ved fremstilling af smørrebrød.
•
At fremstille smørrebrødstilbehør
som, salater, garniture og pynt.
I den forbindelse kan du beskrive
forskellen mellem forskellige
anretninger, salater, garniture og
pynt i forbindelse med
fremstillingen af smørrebrød.
Med kurset opnår du nødvendige
kvalifikationer i forhold til at kunne
fremstille klassisk dansk smørrebrød.

Baggrunden for de foreslåede
ændringer

Fokus på kvalifikationer frem for
kompetencer
Der tages grundlæggende afsæt i, at
det man opnår ved kursusdeltagelsen
er et læringsudbytte i form af en
kvalifikation, og at den fulde
kompetence først opnås med denne
kvalifikations samspil med praksis.
Forholdet mellem viden og
færdigheder
Der tages afsæt i at en ønsket
færdighed – som udgangspunkt –
forudsætter en bredere viden på
området. Derfor kobles
færdighedsmålet her (du kan) sammen
med det bagvedliggende vidensmål (I
den forbindelse…).
Taksonomisk opbygning
Læringsudbyttet opstilles progressivt,
således at første bulletpoint er mest
grundlæggende og der så
efterfølgende bygges på.
Læringsudbyttet skal kunne testes
Det opnåede læringsudbytte
formuleres så konkret som
overhovedet muligt, så det kan gøres
til genstand for en test, hvor det dels er
muligt at skelne mellem viden- og
færdighedsmål og dels muligt at teste
også på de taksonomiske niveauer
inden for målene; som fx i forhold til at
kunne teste forskellen mellem ”at
kunne referere” og ”at kunne forklare”
– eller forskellen mellem ”at kunne
anvende” og ”at kunne vurdere”.
Fokus på læringsudbyttet af kurset
og ikke på, hvad man vil kunne i
praksis
Den opnåede viden og færdighed
sammenskrives som en kvalifikation,
hvor der lægges vægt på, at man som
deltager får forudsætninger for at
udføre en bestemt arbejdsopgave. Og
ikke at man som deltager i praksis vil
kunne udføre arbejdsopgaven, når
man er tilbage på jobbet.
Denne praksisrelatering afspejles her
konkret i, at kompetence på området
forudsætter en evne til ”at fremstille”.
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Målgruppe:
Medarbejder, som arbejder med
madfremstilling i restauranter,
hotelkøkkener og kantiner samt
cateringvirksomheder.

Målgruppe
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området, men har ingen
relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området og har relevant
grunduddannelse
(faglært)/efteruddannelse (tillært).

Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Præcisering af, at det deltageren
ønsker med kurset er at blive
opkvalificeret og ikke direkte at
varetage en særlig jobfunktion (som
kurset jo ikke i sig selv kan give ”lov”
til)
Jf. beskrivelsen af
deltagerforudsætninger på side 13 i
denne guide
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Smørebrødskøkken – trin 2

Kursus

Varighed

2 dage

Eksisterende mål- og
deltagerformulering

Forslag til ændret tekst

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Du kan med udgangspunkt i det
moderne smørrebrødskøkken:
•
Fremstille smørrebrød i ny
fortolkning ud fra viden om
smørrebrødets betydning for den
danske madkultur.
•
Arbejde med
tilberedningsmetoder, emner og
sæsonaktuelle råvarer på en ny
måde.
•
Fremstille smørrebrød, pålæg,
garniture og pynt på nye måder.
•
Sammensætte et smørrebrødskort
ud fra et givent sortiment og
koncept.
•
Arbejde efter gældende regler for
fødevarehygiejne og egenkontrol i
relation til målet.

Du kan:
•
Fremstille smørrebrød i en ny
fortolkning.
I den forbindelse kan du beskrive
og prioritere sæsonaktuelle
råvarer i
smørrebrødsfremstillingen.
•
Fremstille pålæg, garniture og
pynt på nye måder.
I den forbindelse kan du beskrive
sammenhængen mellem valgt
pålæg, garniture og pynt.
•
Sammensætte et
smørrebrødskort ud fra et givent
sortiment og koncept.
I den forbindelse kan du forklare
smørrebrødets betydning for
dansk madkultur.
Med kurset opnår du nødvendige
kvalifikationer i forhold til at kunne
nyfortolke og videreudvikle det
klassiske danske smørrebrødskoncept.

Baggrunden for de foreslåede
ændringer

Fokus på kvalifikationer frem for
kompetencer
Der tages grundlæggende afsæt i, at
det man opnår ved kursusdeltagelsen
er et læringsudbytte i form af en
kvalifikation, og at den fulde
kompetence først opnås med denne
kvalifikations samspil med praksis.
Forholdet mellem viden og
færdigheder
Der tages afsæt i at en ønsket
færdighed – som udgangspunkt –
forudsætter en bredere viden på
området. Derfor kobles
færdighedsmålet her (du kan) sammen
med det bagvedliggende vidensmål (I
den forbindelse…).
Taksonomisk opbygning
Læringsudbyttet opstilles progressivt,
således at første bulletpoint er mest
grundlæggende og der så
efterfølgende bygges på.
Læringsudbyttet skal kunne testes
Det opnåede læringsudbytte
formuleres så konkret som
overhovedet muligt, så det kan gøres til
genstand for en test, hvor det dels er
muligt at skelne mellem viden- og
færdighedsmål og dels muligt at teste
også på de taksonomiske niveauer
inden for målene; som fx i forhold til at
kunne teste forskellen mellem ”at
kunne referere” og ”at kunne forklare” –
eller forskellen mellem ”at kunne
anvende” og ”at kunne vurdere”.
Fokus på læringsudbyttet af kurset
og ikke på, hvad man vil kunne i
praksis
Den opnåede viden og færdighed
sammenskrives som en kvalifikation,
hvor der lægges vægt på, at man som
deltager får forudsætninger for at
udføre en bestemt arbejdsopgave. Og
ikke at man som deltager i praksis vil
kunne udføre arbejdsopgaven, når man
er tilbage på jobbet.
Denne praksisrelatering afspejles her
konkret i, at kompetence på området
forudsætter en evne til at kunne nyudvikle egen praksis.
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Målgruppe:
Faglærte gastronomer eller tilsvarende,
som arbejder med madfremstilling i
restauranter, hotelkøkkener og kantiner
samt cateringvirksomheder.

Målgruppe
Deltageren har arbejdserfaring inden
for området og har relevant
grunduddannelse
(faglært)/efteruddannelse (tillært).

Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Præcisering af, at det deltageren
ønsker med kurset er at blive
opkvalificeret og ikke direkte at
varetage en særlig jobfunktion (som
kurset jo ikke i sig selv kan give ”lov” til)
Jf. beskrivelsen af
deltagerforudsætninger på side 13 i
denne guide
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Kursus

Diæter og ernæringsterapi

Varighed

Eksisterende mål- og
deltagerformulering

3 dage

Forslag til ændret tekst

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Deltageren kan menuplanlægge og
producere diæter i små
portioner/måltider, som er indbydende
og har høj energitæthed.
Deltageren kan menuplanlægge og
producere diæter, der tager hensyn til
madens sammensætning og anretning,
herunder kvalitet og sensoriske
egenskaber.
Deltageren kan menuplanlægge og
producere diæter ved brug af
tilberedningsmetoder som fx blød kost,
gratin-, puré- og gelékost.
Deltageren kan deltage i tværfagligt
samarbejde om tilrettelæggelse af
ernæringsterapi og diætplaner for
patienter/brugere.
Uddannelsens kompetencer opnås
målrettet underernærede eller målrettet
småt spisende

Du kan:
•
Planlægge og producere diætmad
i små portioner/måltider, som er
særligt målrettet underernærede
og småt spisende.
I den forbindelse kan du beskrive
det karakteristiske ved diætmad,
diætplaner og energitæthed - og
forklare, hvad ernæringsterapi
indebærer.
•
Anvende tilberedningsmetoder –
som fx blød kost, gratin-, puré og
mad med forandret konsistens –
der er særligt målrettet
underernærede og småt spisende.
I den forbindelse kan du forklare
sammenhængen mellem madens
kvalitet, anretning og sensoriske
egenskaber; primært i forhold til
målgruppen af underernærede
eller småt spisende.
Med kurset opnår du de nødvendige
kvalifikationer i forhold til at kunne
planlægge og producere diætmad samt
tilrettelægge terapiplaner, begge dele
målrettet underernærerede og småt
spisende.

Baggrunden for de foreslåede
ændringer

Fokus på kvalifikationer frem for
kompetencer
Der tages grundlæggende afsæt i, at
det man opnår ved kursusdeltagelsen
er et læringsudbytte i form af en
kvalifikation, og at den fulde
kompetence først opnås med denne
kvalifikations samspil med praksis.
Forholdet mellem viden og
færdigheder
Der tages afsæt i at en ønsket
færdighed – som udgangspunkt –
forudsætter en bredere viden på
området. Derfor kobles
færdighedsmålet her (du kan) sammen
med det bagvedliggende vidensmål (I
den forbindelse…).
Taksonomisk opbygning
Læringsudbyttet opstilles progressivt,
således at første bulletpoint er mest
grundlæggende og der så
efterfølgende bygges på.
Læringsudbyttet skal kunne testes
Det opnåede læringsudbytte
formuleres så konkret som
overhovedet muligt, så det kan gøres
til genstand for en test, hvor det dels er
muligt at skelne mellem viden- og
færdighedsmål og dels muligt at teste
også på de taksonomiske niveauer
inden for målene; som fx i forhold til at
kunne teste forskellen mellem ”at
kunne referere” og ”at kunne forklare”
– eller forskellen mellem ”at kunne
anvende” og ”at kunne vurdere”.
Fokus på læringsudbyttet af kurset
og ikke på, hvad man vil kunne i
praksis
Den opnåede viden og færdighed
sammenskrives som en kvalifikation,
hvor der lægges vægt på, at man som
deltager får forudsætninger for at
udføre en bestemt arbejdsopgave. Og
ikke at man som deltager i praksis vil
kunne udføre arbejdsopgaven, når
man er tilbage på jobbet.
Denne praksisrelatering afspejles her
konkret ved at understrege, hvad det
er for en borger- og patientgruppe,
som er i fokus: nemlig de småt
spisende.
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Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig
mod erfarne medarbejdere
(faglærte/ikke-faglærte), der er
beskæftiget med madfremstilling i
institutionskøkkener på sygehus og
plejehjem, og som ønsker at arbejde
med diætkost.

Målgruppe
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området, men har ingen
relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området og har relevant
grunduddannelse
(faglært)/efteruddannelse (tillært).

Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Præcisering af, at det deltageren
ønsker med kurset er at blive
opkvalificeret og ikke direkte at
varetage en særlig jobfunktion (som
kurset jo ikke i sig selv kan give ”lov”
til)
Jf. beskrivelsen af
deltagerforudsætninger på side 13 i
denne guide
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Kursus

Danske tapas

Varighed

Eksisterende mål- og
deltagerformulering

2 dage

Forslag til ændret tekst

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Du kan:
•
Komponere tapasretter der er
inspireret af det danske køkken
og dets råvarer og den spanske
tradition for tapas.
•
Planlægge, tilberede og anrette
tapas i passende
portionsstørrelser til alle
anledninger,
•
Anvende sensoriske redskaber til
at udvikle og forfine
måltidsoplevelsen.
•
Arbejde efter gældende regler for
fødevarehygiejne og egenkontrol i
relation til målet.

Du kan:
•
Tilberede og anrette tapas i
passende portionsstørrelser til alle
anledninger/måltider.
I en forbindelse kan du forklare
”tapas” som begreb, beskrive,
hvordan tapas kan anvende som
del af dagens måltider og
dimensionere passende
portionsstørrelser.
•
Komponere tapasanretninger
med danske råvarer i sæson.
I den forbindelse kan du udvælge
relevante danske råvarer.
Med kurset opnår du de nødvendige
kvalifikationer i forhold til at kunne
planlægge og producere tapasretter
baseret på danske råvarer.

Baggrunden for de foreslåede
ændringer

Fokus på kvalifikationer frem for
kompetencer
Der tages grundlæggende afsæt i, at
det man opnår ved kursusdeltagelsen
er et læringsudbytte i form af en
kvalifikation, og at den fulde
kompetence først opnås med denne
kvalifikations samspil med praksis.
Forholdet mellem viden og
færdigheder
Der tages afsæt i at en ønsket
færdighed – som udgangspunkt –
forudsætter en bredere viden på
området. Derfor kobles
færdighedsmålet her (du kan) sammen
med det bagvedliggende vidensmål (I
den forbindelse…).
Taksonomisk opbygning
Læringsudbyttet opstilles progressivt,
således at første bulletpoint er mest
grundlæggende og der så
efterfølgende bygges på.
Læringsudbyttet skal kunne testes
Det opnåede læringsudbytte
formuleres så konkret som
overhovedet muligt, så det kan gøres
til genstand for en test, hvor det dels er
muligt at skelne mellem viden- og
færdighedsmål og dels muligt at teste
også på de taksonomiske niveauer
inden for målene; som fx i forhold til at
kunne teste forskellen mellem ”at
kunne referere” og ”at kunne forklare”
– eller forskellen mellem ”at kunne
anvende” og ”at kunne vurdere”.
Fokus på læringsudbyttet af kurset
og ikke på, hvad man vil kunne i
praksis
Den opnåede viden og færdighed
sammenskrives som en kvalifikation,
hvor der lægges vægt på, at man som
deltager får forudsætninger for at
udføre en bestemt arbejdsopgave. Og
ikke at man som deltager i praksis vil
kunne udføre arbejdsopgaven, når
man er tilbage på jobbet.
Denne praksisrelatering afspejles her
konkret ved at understrege, at
kompetence på tapasområdet skal
være baseret på anvendelsen af
danske råvarer.

31

Målgruppe:
Medarbejdere, som arbejder med
madfremstilling i restauranter,
hotelkøkkener og kantiner samt
cateringvirksomheder.

Målgruppe
•
Deltageren har en vis
arbejdserfaring inden for området;
og har relevant arbejdserfaring
inden for beslægtede områder;
men ingen relevant uddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området, men har ingen
relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området og har relevant
grunduddannelse
(faglært)/efteruddannelse (tillært).

Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Præcisering af, at det deltageren
ønsker med kurset er at blive
opkvalificeret og ikke direkte at
varetage en særlig jobfunktion (som
kurset jo ikke i sig selv kan give ”lov”
til)
Jf. beskrivelsen af
deltagerforudsætninger på side 13 i
denne guide
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Kursus

Bæredygtig madfremstilling

Varighed

2 dage

Eksisterende mål- og
deltagerformulering

Forslag til ændret tekst

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Du kan:
•
Planlægge bæredygtig
køkkenproduktion i relation til
miljø og ressourceforbrug samt
sæsonvarer.
•
Arbejde efter gældende regler for
fødevarehygiejne i relation til
målet.
•
Minimere køkkenets madspild ved
at:
•
Udnytte råvarer optimalt i
klargøring og tilberedning.
•
Beregne passende
portionsstørrelser.
•
Foretage hensigtsmæssige
indkøb.
•
Genanvende køkkenets
overproduktion effektivt.
•
Lade overskud indgå i et
forrådslager.

Du kan:
•
Planlægge bæredygtig
køkkenproduktion med afsæt i en
vurdering af miljø- og
ressourceforbrug samt
anvendelse af sæsonvarer.
I den forbindelse kan du beskrive
grundlaget for kalkulation ved
indkøb.
•
Minimere køkkenets madspild
ved at:
o
Udnytte råvarer optimalt i
klargøring og tilberedning.
o
Beregne passende
portionsstørrelser.
o
Foretage hensigtsmæssige
indkøb.
o
Genanvende køkkenets
overproduktion effektivt og
lade overskud indgå i et
forrådslager.
I den forbindelse kan du beregne
portionsstørrelser og redegøre for
muligheder og begrænsninger ved
genanvendelse af overproduktion.
Med kurset opnår du de nødvendige
kvalifikationer i forhold til
madfremstilling med fokus på
bæredygtighed og
ressourcebevidsthed.

Baggrunden for de foreslåede
ændringer

Fokus på kvalifikationer frem for
kompetencer
Der tages grundlæggende afsæt i, at
det man opnår ved kursusdeltagelsen
er et læringsudbytte i form af en
kvalifikation, og at den fulde
kompetence først opnås med denne
kvalifikations samspil med praksis.
Forholdet mellem viden og
færdigheder
Der tages afsæt i at en ønsket
færdighed – som udgangspunkt –
forudsætter en bredere viden på
området. Derfor kobles
færdighedsmålet her (du kan) sammen
med det bagvedliggende vidensmål (I
den forbindelse…).
Taksonomisk opbygning
Læringsudbyttet opstilles progressivt,
således at første bulletpoint er mest
grundlæggende og der så
efterfølgende bygges på.
Læringsudbyttet skal kunne testes
Det opnåede læringsudbytte
formuleres så konkret som
overhovedet muligt, så det kan gøres til
genstand for en test, hvor det dels er
muligt at skelne mellem viden- og
færdighedsmål og dels muligt at teste
også på de taksonomiske niveauer
inden for målene; som fx i forhold til at
kunne teste forskellen mellem ”at
kunne referere” og ”at kunne forklare” –
eller forskellen mellem ”at kunne
anvende” og ”at kunne vurdere”.
Fokus på læringsudbyttet af kurset
og ikke på, hvad man vil kunne i
praksis
Den opnåede viden og færdighed
sammenskrives som en kvalifikation,
hvor der lægges vægt på, at man som
deltager får forudsætninger for at
udføre en bestemt arbejdsopgave. Og
ikke at man som deltager i praksis vil
kunne udføre arbejdsopgaven, når man
er tilbage på jobbet.
Denne praksisrelatering afspejles her
konkret ved referencen til
bæredygtighed og
ressourceoptimering.
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Målgruppe:
Faglærte gastronomer eller tilsvarende,
som arbejder med madfremstilling i
restauranter, hotelkøkkener og kantiner
samt cateringvirksomheder.

Målgruppe
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området og har relevant
grunduddannelse
(faglært)/efteruddannelse (tillært).

Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Præcisering af, at det deltageren
ønsker med kurset er at blive
opkvalificeret og ikke direkte at
varetage en særlig jobfunktion (som
kurset jo ikke i sig selv kan give ”lov” til)
Jf. beskrivelsen af
deltagerforudsætninger på side 13 i
denne guide
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Kursus

Udvikling af nye retter

Varighed

Eksisterende mål- og
deltagerformulering

2 dage

Forslag til ændret tekst

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Du kan:
•
Anvende viden om råvarer og
kulinariske traditioner til at udvikle
og afprøve nye retter.
•
Anvende konkrete
udviklingsværktøjer og teknikker i
det kreative arbejde med udvikling
af nye retter.
•
Omsætte trends til nye
produkter/retter og anvende
sensoriske redskaber til at forfine
den gastronomiske oplevelse.

Du kan:
•
Anvende nye metoder og nye
tilgange i forbindelse med
tilberedning af nye retter.
I den forbindelse kan du beskrive
og forklare tidens trends på det
kulinariske område
•
Afprøve og justere nye retter.
I den forbindelse kan du beskrive
og forklare behovet for udvikling
af nye retter.
•
Udvikle tekstur/konsistens, farver,
lugte for at forfine den
gastronomiske oplevelse.
I den forbindelse kan du beskrive
forudsætninger for gastronomisk
udvikling.
Med kurset opnår du de nødvendige
kvalifikationer i forhold til
madfremstilling med fokus på udvikling
af nye retter.

Baggrunden for de foreslåede
ændringer

Fokus på kvalifikationer frem for
kompetencer
Der tages grundlæggende afsæt i, at
det man opnår ved kursusdeltagelsen
er et læringsudbytte i form af en
kvalifikation, og at den fulde
kompetence først opnås med denne
kvalifikations samspil med praksis.
Forholdet mellem viden og
færdigheder
Der tages afsæt i at en ønsket
færdighed – som udgangspunkt –
forudsætter en bredere viden på
området. Derfor kobles
færdighedsmålet her (du kan) sammen
med det bagvedliggende vidensmål (I
den forbindelse…).
Taksonomisk opbygning
Læringsudbyttet opstilles progressivt,
således at første bulletpoint er mest
grundlæggende og der så
efterfølgende bygges på.
Læringsudbyttet skal kunne testes
Det opnåede læringsudbytte
formuleres så konkret som
overhovedet muligt, så det kan gøres
til genstand for en test, hvor det dels er
muligt at skelne mellem viden- og
færdighedsmål og dels muligt at teste
også på de taksonomiske niveauer
inden for målene; som fx i forhold til at
kunne teste forskellen mellem ”at
kunne referere” og ”at kunne forklare”
– eller forskellen mellem ”at kunne
anvende” og ”at kunne vurdere”.
Fokus på læringsudbyttet af kurset
og ikke på, hvad man vil kunne i
praksis
Den opnåede viden og færdighed
sammenskrives som en kvalifikation,
hvor der lægges vægt på, at man som
deltager får forudsætninger for at
udføre en bestemt arbejdsopgave. Og
ikke at man som deltager i praksis vil
kunne udføre arbejdsopgaven, når
man er tilbage på jobbet.
Denne praksisrelatering afspejles her
konkret i, at kompetence på området
forudsætter en evne til ”at afprøve” og
”at udvikle”.
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Målgruppe:
Medarbejdere, som arbejder med
madfremstilling i restauranter,
hotelkøkkener og kantiner samt
cateringvirksomheder.

Målgruppe.
•
Deltageren har en vis
arbejdserfaring inden for området;
og har relevant arbejdserfaring
inden for beslægtede områder;
men ingen relevant uddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området, men har ingen
relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området og har relevant
grunduddannelse
(faglært)/efteruddannelse (tillært).

Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Præcisering af, at det deltageren
ønsker med kurset er at blive
opkvalificeret og ikke direkte at
varetage en særlig jobfunktion (som
kurset jo ikke i sig selv kan give ”lov”
til)
Jf. beskrivelsen af
deltagerforudsætninger på side 13 i
denne guide
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Grill – åben ild i restauranten

Kursus

Varighed

Eksisterende mål- og
deltagerformulering

2 dage

Forslag til ændret tekst

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Deltageren kan:
•
Udvikle retter, der kan tilberedes
på åben grill blandt gæster i
restauranten.
•
Anvende den bedste
tilberedningsteknik og -metode i
forhold til den valgte grill og
brændselsform.
•
Opretholde krav til
fødevarehygiejne og sikkerhed
under tilberedning på åben grill
blandt restaurantens gæster.
•
Anvende viden om marinader,
rubs og aromaer til at lave
velegnet marinering med fokus på
marinadens sensoriske
egenskaber.
•
Gå i dialog med gæsten om den
tilberedte mad på grill og skabe
en positiv helhedsoplevelse
sammen med gæsten.

Du kan:
•
Anvende den bedste
tilberedningsteknik og –metode
ved brug grill i restaurant.
I den forbindelse kan du
begrunde valg af metoder i
forhold til valg af grill og
brændselsform.
•
Anvende marinader, rubs og
aromaer til at lave velegnet
marinering med fokus på
marinadens sensoriske
egenskaber.
I den forbindelse kan du
begrunde valg af marinader, rubs
og aromaer.
•
Gå i dialog med gæsten om den
tilberedte mad på grill og skabe en
positiv helhedsoplevelse for
gæsten.
I den forbindelse kan du forklare
principperne for god
kommunikation i mødet med
gæsten,
•
Udvikle retter, der kan tilberedes
på åben grill blandt gæster i
restauranten.
I den forbindelse kan du
begrunde behov for udvikling af
nye retter.
Med kurset opnår du de nødvendige
kvalifikationer i forhold til anvendelse
af grill i restauranten, i tæt dialog med
gæsten.

Baggrunden for de foreslåede
ændringer

Fokus på kvalifikationer frem for
kompetencer
Der tages grundlæggende afsæt i, at
det man opnår ved kursusdeltagelsen
er et læringsudbytte i form af en
kvalifikation, og at den fulde
kompetence først opnås med denne
kvalifikations samspil med praksis.
Forholdet mellem viden og
færdigheder
Der tages afsæt i at en ønsket
færdighed – som udgangspunkt –
forudsætter en bredere viden på
området. Derfor kobles
færdighedsmålet her (du kan) sammen
med det bagvedliggende vidensmål (I
den forbindelse…).
Taksonomisk opbygning
Læringsudbyttet opstilles progressivt,
således at første bulletpoint er mest
grundlæggende og der så
efterfølgende bygges på.
Læringsudbyttet skal kunne testes
Det opnåede læringsudbytte
formuleres så konkret som
overhovedet muligt, så det kan gøres
til genstand for en test, hvor det dels er
muligt at skelne mellem viden- og
færdighedsmål og dels muligt at teste
også på de taksonomiske niveauer
inden for målene; som fx i forhold til at
kunne teste forskellen mellem ”at
kunne referere” og ”at kunne forklare”
– eller forskellen mellem ”at kunne
anvende” og ”at kunne vurdere”.
Fokus på læringsudbyttet af kurset
og ikke på, hvad man vil kunne i
praksis
Den opnåede viden og færdighed
sammenskrives som en kvalifikation,
hvor der lægges vægt på, at man som
deltager får forudsætninger for at
udføre en bestemt arbejdsopgave. Og
ikke at man som deltager i praksis vil
kunne udføre arbejdsopgaven, når
man er tilbage på jobbet.
Denne praksisrelatering afspejles her
konkret i, at kompetence relaterer sig
til processen omkring anvendelsen af
grill i restaurant.
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Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig
mod medarbejdere (faglærte/ikkefaglærte), der er beskæftiget med
madfremstilling og tilberedning af mad
på åben grill i restaurant blandt gæster.

Målgruppe
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området, men har ingen
relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området og har relevant
grunduddannelse
(faglært)/efteruddannelse (tillært).

Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Præcisering af, at det deltageren
ønsker med kurset er at blive
opkvalificeret og ikke direkte at
varetage en særlig jobfunktion (som
kurset jo ikke i sig selv kan give ”lov”
til)
Jf. beskrivelsen af
deltagerforudsætninger på side 13 i
denne guide
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Kursus

Detailudskæring af delstykker af kød

Varighed

Eksisterende mål- og
deltagerformulering

3 dage

Forslag til ændret tekst

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Deltageren kan detailudskære udvalgte
delstykker af kød fagligt og
kvalitetsmæssigt korrekt, herunder
efterleve gældende hygiejneforskrifter.
Deltageren kan kvalitetsbedømme kød
på spisekvalitet og kender
delstykkernes anvendelsesmuligheder.
Deltageren kan kontrollere sporbarhed
for kød og efterleve gældende
lovgivning for området.
Uddannelsens kompetencer opnås for
en af følgende råvaregrupper:oksekød- svinekød.

Du kan:
•
Detailudskære delstykker af
forende, midterstykker, og skinker,
af svinekød fagligt korrekt.
I den forbindelse kan du beskrive
delstykkers
anvendelsesmuligheder samt
tilberedning af disse.
•
Vurdere spisekvaliteten på smag
og mørhed i forhold til
smagskompasset.
I den forbindelse kan du beskrive
og forklare smagskompasset.
.
Med kurset opnår du de nødvendige
kvalifikationer at detailudskære
svinekød.

Baggrunden for de foreslåede
ændringer

Fokus på kvalifikationer frem for
kompetencer
Der tages grundlæggende afsæt i, at
det man opnår ved kursusdeltagelsen
er et læringsudbytte i form af en
kvalifikation, og at den fulde
kompetence først opnås med denne
kvalifikations samspil med praksis.
Forholdet mellem viden og
færdigheder
Der tages afsæt i at en ønsket
færdighed – som udgangspunkt –
forudsætter en bredere viden på
området. Derfor kobles
færdighedsmålet her (du kan) sammen
med det bagvedliggende vidensmål (I
den forbindelse…).
Taksonomisk opbygning
Læringsudbyttet opstilles progressivt,
således at første bulletpoint er mest
grundlæggende og der så
efterfølgende bygges på.
Læringsudbyttet skal kunne testes
Det opnåede læringsudbytte
formuleres så konkret som
overhovedet muligt, så det kan gøres
til genstand for en test, hvor det dels er
muligt at skelne mellem viden- og
færdighedsmål og dels muligt at teste
også på de taksonomiske niveauer
inden for målene; som fx i forhold til at
kunne teste forskellen mellem ”at
kunne referere” og ”at kunne forklare”
– eller forskellen mellem ”at kunne
anvende” og ”at kunne vurdere”.
Fokus på læringsudbyttet af kurset
og ikke på, hvad man vil kunne i
praksis
Den opnåede viden og færdighed
sammenskrives som en kvalifikation,
hvor der lægges vægt på, at man som
deltager får forudsætninger for at
udføre en bestemt arbejdsopgave. Og
ikke at man som deltager i praksis vil
kunne udføre arbejdsopgaven, når
man er tilbage på jobbet.
Denne praksisrelatering afspejles her
konkret i, at opnået kompetence alene
relaterer sig til svinekød og ikke på kød
i almindelighed.
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Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til
medarbejdere, der arbejder med
slagtning og ønsker at opnå specifikke
kompetencer i forhold til
detailudskæring og
kvalitetsbedømmelse af kød.

Målgruppe
•
Deltageren har ikke tidligere
arbejdserfaring inden for området
og ingen relevant arbejdserfaring
inden for beslægtede områder –
og heller ikke en relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.
•
Deltageren har en vis
arbejdserfaring inden for området;
og har relevant arbejdserfaring
inden for beslægtede områder;
men ingen relevant uddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området, men har ingen
relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området og har relevant
grunduddannelse
(faglært)/efteruddannelse (tillært).

Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Præcisering af, at det deltageren
ønsker med kurset er at blive
opkvalificeret og ikke direkte at
varetage en særlig jobfunktion (som
kurset jo ikke i sig selv kan give ”lov”
til)
Jf. beskrivelsen af
deltagerforudsætninger på side 13 i
denne guide
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Kursus

Produktion af medister, pålæg og røgvarer

Varighed

Eksisterende mål- og
deltagerformulering

3 dage

Forslag til ændret tekst

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Deltagerne kan producere og forædle
produkttyper inden for gruppen
medister, pålæg og røgvarer og
efterleve gældende hygiejneforskrifter
for såvel personlig hygiejne som
produktionshygiejne samt egenkontrol.
Deltagerne kan samle og adskille
relevante maskiner under hensyntagen
til arbejdsmiljø og sikkerhed. Endvidere
kan deltagerne klargøre produkterne i
selvvalgsemballage og foretage kontrol
af lovpligtig etikettering samt
kvalitetsberegne og foretage
kalkulationer på producerede varer
med brug af IT-baserede
kalkulationssystemer.

Du kan:
•
Producere og forædle
produkttyper inden for gruppen
medister, pålæg og røgvarer.
I den forbindelse kan du beskrive
forskellige produkttyper inden for
gruppen af medister, pålæg og
røgvarer
•
Samle og adskille relevante
maskiner under hensyntagen til
arbejdsmiljø og sikkerhed.
I den forbindelse kan du redegøre
for arbejdsmiljø og sikkerhed ved
anvendelse af relevante maskiner.
•
Klargøre produkter i
selvvalgsemballage.
I den forbindelse kan du skelne
mellem relevant emballage.
•
Foretage kontrol af lovpligtig
etikettering.
I den forbindelse kan du forklare
baggrunden for lovpligtig
etikettering.
•
Kvalitetsberegne og foretage
kalkulationer på producerede varer
med brug af IT-baserede
kalkulationssystemer.
I den forbindelse kan du forklare
IT-baserede kalkulationssystemer
Med kurset opnår du de nødvendige
kvalifikationer i forhold til at forældre
ferskvarer på slagterområdet.

Baggrunden for de foreslåede
ændringer

Fokus på kvalifikationer frem for
kompetencer
Der tages grundlæggende afsæt i, at
det man opnår ved kursusdeltagelsen
er et læringsudbytte i form af en
kvalifikation, og at den fulde
kompetence først opnås med denne
kvalifikations samspil med praksis.
Forholdet mellem viden og
færdigheder
Der tages afsæt i at en ønsket
færdighed – som udgangspunkt –
forudsætter en bredere viden på
området. Derfor kobles
færdighedsmålet her (du kan) sammen
med det bagvedliggende vidensmål (I
den forbindelse…).
Taksonomisk opbygning
Læringsudbyttet opstilles progressivt,
således at første bulletpoint er mest
grundlæggende og der så
efterfølgende bygges på.
Læringsudbyttet skal kunne testes
Det opnåede læringsudbytte
formuleres så konkret som
overhovedet muligt, så det kan gøres
til genstand for en test, hvor det dels er
muligt at skelne mellem viden- og
færdighedsmål og dels muligt at teste
også på de taksonomiske niveauer
inden for målene; som fx i forhold til at
kunne teste forskellen mellem ”at
kunne referere” og ”at kunne forklare”
– eller forskellen mellem ”at kunne
anvende” og ”at kunne vurdere”.
Fokus på læringsudbyttet af kurset
og ikke på, hvad man vil kunne i
praksis
Den opnåede viden og færdighed
sammenskrives som en kvalifikation,
hvor der lægges vægt på, at man som
deltager får forudsætninger for at
udføre en bestemt arbejdsopgave. Og
ikke at man som deltager i praksis vil
kunne udføre arbejdsopgaven, når
man er tilbage på jobbet.
Denne praksisrelatering afspejles her
konkret i, at kompetence relaterer sig
til processen omkring fremstilling og
emballering af medister, pålæg og
røgvarer.
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Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig
mod medarbejdere (faglærte/ikkefaglærte) beskæftiget indenfor
detailforarbejdning og forædling af
ferskvarer.

Målgruppe
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området, men har ingen
relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området og har relevant
grunduddannelse
(faglært)/efteruddannelse (tillært).

Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Præcisering af, at det deltageren
ønsker med kurset er at blive
opkvalificeret og ikke direkte at
varetage en særlig jobfunktion (som
kurset jo ikke i sig selv kan give ”lov”
til)
Jf. beskrivelsen af
deltagerforudsætninger på side 13 i
denne guide

42

Kursus

Slagterkurven

Varighed

Eksisterende mål- og
deltagerformulering

2 dage

Forslag til ændret tekst

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Deltageren kan forædle og designe
retter til slagterkurven med
hensyntagen til ernæring, råvarernes
sæson og udbredelse samt nordiske
madprincipper.
Deltageren kan sammensætte retter til
slagterkurven ud fra tema, anledning
og sæson og kan ved inddragelse af
foret, hovedret, dessert og
tilbehørsvarer øge mersalget for en
detailslagtervirksomhed.
Deltageren kan klargøre retter til
slagterkurven med fokus på
eksponering og anretningsteknik.
Deltageren kan vejlede kunden i den
videre forarbejdning og håndtering af
maden i slagterkurven.

Du kan:
•
Sammensætte en hel måltidskurv
ud fra et tema; fx begivenhed og
årstidsbestemte arrangementer.
I den forbindelse kan du beskrive
muligheder for videre
forarbejdning og håndtering af
maden i slagterkurven.
•
Klargøre retter til Slagterkurven
med fokus på eksponering og
mersalg.
I den forbindelse kan du beskrive
muligheder for vin og øl til diverse
måltider – samt pege på relevante
markedsføringsinitiativer.
Med kurset opnår du de nødvendige
kvalifikationer i forhold til kvalificere
anretning og salg af Slagterkurven.

Baggrunden for de foreslåede
ændringer

Fokus på kvalifikationer frem for
kompetencer
Der tages grundlæggende afsæt i, at
det man opnår ved kursusdeltagelsen
er et læringsudbytte i form af en
kvalifikation, og at den fulde
kompetence først opnås med denne
kvalifikations samspil med praksis.
Forholdet mellem viden og
færdigheder
Der tages afsæt i at en ønsket
færdighed – som udgangspunkt –
forudsætter en bredere viden på
området. Derfor kobles
færdighedsmålet her (du kan) sammen
med det bagvedliggende vidensmål (I
den forbindelse…).
Taksonomisk opbygning
Læringsudbyttet opstilles progressivt,
således at første bulletpoint er mest
grundlæggende og der så
efterfølgende bygges på.
Læringsudbyttet skal kunne testes
Det opnåede læringsudbytte
formuleres så konkret som
overhovedet muligt, så det kan gøres
til genstand for en test, hvor det dels er
muligt at skelne mellem viden- og
færdighedsmål og dels muligt at teste
også på de taksonomiske niveauer
inden for målene; som fx i forhold til at
kunne teste forskellen mellem ”at
kunne referere” og ”at kunne forklare”
– eller forskellen mellem ”at kunne
anvende” og ”at kunne vurdere”.
Fokus på læringsudbyttet af kurset
og ikke på, hvad man vil kunne i
praksis
Den opnåede viden og færdighed
sammenskrives som en kvalifikation,
hvor der lægges vægt på, at man som
deltager får forudsætninger for at
udføre en bestemt arbejdsopgave. Og
ikke at man som deltager i praksis vil
kunne udføre arbejdsopgaven, når
man er tilbage på jobbet.
Denne praksisrelatering afspejles her
konkret i, at kompetence relaterer sig
til den samlede proces omkring
anretning og salg.
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Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig
mod faglærte/ikke-faglærte
medarbejdere (beskæftiget i
slagterafdelinger,
delikatesseforretninger og butikker
med direkte kundekontakt), som
ønsker at tilegne sig kompetencer i
forhold til at udvikle, fremstille og
sælge måltidsløsninger inden for
ferskvareområdet.

Målgruppe
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området, men har ingen
relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området og har relevant
grunduddannelse
(faglært)/efteruddannelse (tillært).

Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Præcisering af, at det deltageren
ønsker med kurset er at blive
opkvalificeret og ikke direkte at
varetage en særlig jobfunktion (som
kurset jo ikke i sig selv kan give ”lov”
til)
Jf. beskrivelsen af
deltagerforudsætninger på side 13 i
denne guide
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Kursus

Brød og madbrød med fibre og fuldkorn

Varighed

Eksisterende mål- og
deltagerformulering

2 dage

Forslag til ændret tekst

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Deltageren kan på baggrund af
kendskab til definitionen på fuldkorn
udvælge råvarer og produkter under
hensyntagen til deres sensoriske og
ernæringsmæssige kvaliteter.
Deltageren kan fremstille dej samt
bage og anrette forskellige typer af
brød med fibre og fuldkorn, der tager
hensyn til sensoriske og
ernæringsmæssige kvaliteter og følger
anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Du kan:
•
Udvælge råvarer og produkter
under hensyntagen til deres
sensoriske og ernæringsmæssige
kvaliteter.
I den forbindelse kan du redegøre
for Sundhedsstyrelsens
anbefalinger i forbindelse med
bagning med fibre og fuldkorn.
•
Fremstille dej med fibre og
fuldkorn.
I den forbindelse kan du redegøre
for, hvad der menes med
”fuldkorn”.
•
Bage og anrette forskellige typer
af brød med fibre og fuldkorn.
I den forbindelse kan du redegøre
for generelle principper for
bagning med fiber og fuldkorn.
•
Vurdere den ernæringsmæssige
kvalitet af brød med fibre og
fuldkorn.
I den forbindelse kan du beskrive
de ernæringsmæssige kvaliteter
ved bagning med fibre og fuldkorn.
Med kurset opnår du de nødvendige
kvalifikationer i forhold til at bage med
fibre og fuldkorn.

Baggrunden for de foreslåede
ændringer

Fokus på kvalifikationer frem for
kompetencer
Der tages grundlæggende afsæt i, at
det man opnår ved kursusdeltagelsen
er et læringsudbytte i form af en
kvalifikation, og at den fulde
kompetence først opnås med denne
kvalifikations samspil med praksis.
Forholdet mellem viden og
færdigheder
Der tages afsæt i at en ønsket
færdighed – som udgangspunkt –
forudsætter en bredere viden på
området. Derfor kobles
færdighedsmålet her (du kan) sammen
med det bagvedliggende vidensmål (I
den forbindelse…).
Taksonomisk opbygning
Læringsudbyttet opstilles progressivt,
således at første bulletpoint er mest
grundlæggende og der så
efterfølgende bygges på.
Læringsudbyttet skal kunne testes
Det opnåede læringsudbytte
formuleres så konkret som
overhovedet muligt, så det kan gøres
til genstand for en test, hvor det dels er
muligt at skelne mellem viden- og
færdighedsmål og dels muligt at teste
også på de taksonomiske niveauer
inden for målene; som fx i forhold til at
kunne teste forskellen mellem ”at
kunne referere” og ”at kunne forklare”
– eller forskellen mellem ”at kunne
anvende” og ”at kunne vurdere”.
Fokus på læringsudbyttet af kurset
og ikke på, hvad man vil kunne i
praksis
Den opnåede viden og færdighed
sammenskrives som en kvalifikation,
hvor der lægges vægt på, at man som
deltager får forudsætninger for at
udføre en bestemt arbejdsopgave. Og
ikke at man som deltager i praksis vil
kunne udføre arbejdsopgaven, når
man er tilbage på jobbet.
Denne praksisrelatering afspejles her
konkret i, at kompetence relaterer sig
til alle elementerne i bageprocessen.
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Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig
mod medarbejdere (faglærte/ikkefaglærte), der arbejder med fremstilling
af brød og som ønsker kompetencer til
at kunne fremstille brød med fibre og
fuldkorn.

Målgruppe.
•
Deltageren har en vis
arbejdserfaring inden for området;
og har relevant arbejdserfaring
inden for beslægtede områder;
men ingen relevant uddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området, men har ingen
relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området og har relevant
grunduddannelse
(faglært)/efteruddannelse (tillært).

Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Præcisering af, at det deltageren
ønsker med kurset er at blive
opkvalificeret og ikke direkte at
varetage en særlig jobfunktion (som
kurset jo ikke i sig selv kan give ”lov”
til)
Jf. beskrivelsen af
deltagerforudsætninger på side 13 i
denne guide
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Kursus

Chokoladefremstilling til professionel brug

Varighed

Eksisterende mål- og
deltagerformulering

2 dage

Forslag til ændret tekst

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Handlingsorienteret målformulering
for arbejdsmarkedsuddannelserne

Deltageren kan fremstille forskellige
typer af konfekt på basis af viden om
chokoladetyper og råvarer ved
fremstilling af chokolade til salg.
Deltageren kan temperere chokolade,
støbe og dyppe konfekt samt koge
fyldmasse. Deltageren kan
kvalitetsvurdere råvarer og
færdigprodukter samt efterleve
gældende hygiejneregler.

Du kan:
•
Temperere chokolade.
I den forbindelse kan du redegøre
for krav ved temperering af
chokolade.
•
Støbe og dyppe konfekt.
I den forbindelse kan du redegøre
for krav ved støbning af konfekt.
•
Koge fyldmasse.
I den forbindelse kan du redegøre
for krav ved kogning af fyldmase.
•
Fremstille forskellige typer af
konfekt.
I den forbindelse kan du skelne
mellem forskellige typer af konfekt.
•
Kvalitetsvurdere råvarer og
færdigprodukter.
I den forbindelse kan du skelne
mellem chokoladetyper og råvarer
ved fremstilling af chokolade til
salg.
Med kurset opnår du de nødvendige
kvalifikationer i forhold til at fremstille
chokoladebaserede produkter.

Baggrunden for de foreslåede
ændringer

Fokus på kvalifikationer frem for
kompetencer
Der tages grundlæggende afsæt i, at
det man opnår ved kursusdeltagelsen
er et læringsudbytte i form af en
kvalifikation, og at den fulde
kompetence først opnås med denne
kvalifikations samspil med praksis.
Forholdet mellem viden og
færdigheder
Der tages afsæt i at en ønsket
færdighed – som udgangspunkt –
forudsætter en bredere viden på
området. Derfor kobles
færdighedsmålet her (du kan) sammen
med det bagvedliggende vidensmål (I
den forbindelse…).
Taksonomisk opbygning
Læringsudbyttet opstilles progressivt,
således at første bulletpoint er mest
grundlæggende og der så
efterfølgende bygges på.
Læringsudbyttet skal kunne testes
Det opnåede læringsudbytte
formuleres så konkret som
overhovedet muligt, så det kan gøres
til genstand for en test, hvor det dels er
muligt at skelne mellem viden- og
færdighedsmål og dels muligt at teste
også på de taksonomiske niveauer
inden for målene; som fx i forhold til at
kunne teste forskellen mellem ”at
kunne referere” og ”at kunne forklare”
– eller forskellen mellem ”at kunne
anvende” og ”at kunne vurdere”.
Fokus på læringsudbyttet af kurset
og ikke på, hvad man vil kunne i
praksis
Den opnåede viden og færdighed
sammenskrives som en kvalifikation,
hvor der lægges vægt på, at man som
deltager får forudsætninger for at
udføre en bestemt arbejdsopgave. Og
ikke at man som deltager i praksis vil
kunne udføre arbejdsopgaven, når
man er tilbage på jobbet.
Denne praksisrelatering afspejles her
konkret i, at kompetence relaterer sig
til processen omkring fremstillingen af
chokoladebaserede produkter.
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Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig
mod medarbejdere (faglærte/ikkefaglærte) beskæftiget med fremstilling
af brød, kage, dessert, chokolade og
konfekture.

Målgruppe.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området, men har ingen
relevant
grunduddannelse/efteruddannelse.
•
Deltageren har arbejdserfaring
inden for området og har relevant
grunduddannelse
(faglært)/efteruddannelse (tillært).

Fokus på formelle og uformelle
deltagerforudsætninger
Præcisering af, at det deltageren
ønsker med kurset er at blive
opkvalificeret og ikke direkte at
varetage en særlig jobfunktion (som
kurset jo ikke i sig selv kan give ”lov”
til)
Jf. beskrivelsen af
deltagerforudsætninger på side 13 i
denne guide
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