
Kvalifikationsrammen 

Niveau 4 

VIDEN FÆRDIGHEDER KOMPETENCER 

 Skal have viden om begreber, 

principper og processer inden 

for et erhvervs- eller 

fagområdes praksis eller i 

almene fag. 

 Skal have forståelse af 

sammenhænge mellem 

faglige problemer og 

samfundsmæssige/ 

internationale forhold. 

  

 Skal kunne vælge og anvende 

relevante redskaber, metoder, 

teknikker og materialer 

indenfor et erhvervs- eller 

fagområde. 

 Skal kunne identificere et 

praktisk og / eller teoretisk 

problem. 

 Skal kunne vurdere kvaliteten 

af eget og andres arbejde i 

forhold til en given standard. 

 Skal kunne anvende erhvervs- 

og fagområdets terminologi i 

kommunikationen med 

samarbejdspartnere og brugere. 

  

 Skal kunne tage ansvar for 

arbejdsprocesser i normalt 

forudsigelige arbejds- eller 

studiesituationer. 

 Skal kunne planlægge og 

tage ansvar for egne og 

fælles arbejdsprocesser og 

resultater. 

 Skal kunne opsøge 

videreuddannelse og faglig 

udvikling i strukturerede 

læringsmiljøer. 

 

Niveau 5 

VIDEN FÆRDIGHEDER KOMPETENCER 

 Skal have viden om 

praksis og anvendelse af 

metode og teori inden 

for et erhvervs- eller 

fagområde. 

 Skal have forståelse af 

praksis og/eller de 

vigtigste anvendte 

teorier og metoder og 

kunne forstå erhvervets 

anvendelse af disse. 

  

 Skal kunne anvende og 

kombinere et alsidigt sæt 

færdigheder, der knytter sig til 

fagområdets praksis og 

arbejdsprocesser. 

 Skal kunne vurdere praksisnære 

problemstillinger og justere 

arbejdsgange og 

arbejdsprocesser. 

 Skal kunne formidle 

praksisnære problemstillinger 

og løsningsmuligheder til 

samarbejdspartnere og brugere. 

  

 Skal kunne indgå i 

udviklingsorienterede og/eller 

tværfaglige arbejdsprocesser. 

 Skal kunne varetage afgrænsede 

ledelses- og 

planlægningsfunktioner i relation 

til erhvervs- og fagområdets 

praksis. 

 Skal kunne identificere og 

udvikle egne muligheder for 

fortsat videreuddannelse i 

forskellige læringsmiljøer. 

  

 

 



Niveau 6 

VIDEN FÆRDIGHEDER KOMPETENCER 

 Skal have viden om 

teori, metode og 

praksis inden for en 

profession eller et 

eller flere 

fagområder. 

 Skal kunne forstå og 

reflektere over 

teorier, metode og 

praksis. 

 Skal kunne anvende et eller flere 

fagområders metoder og redskaber 

samt kunne anvende færdigheder, der 

knytter sig til beskæftigelse inden for 

fagområdet/erne eller professionen. 

 Skal kunne vurdere teoretiske og 

praktiske problemstillinger samt 

begrunde og vælge relevante 

løsningsmodeller. 

 Skal kunne formidle faglige 

problemstillinger og løsningsmodeller 

til fagfæller og ikke-specialister eller 

samarbejdspartnere og brugere. 

  

 Skal kunne håndtere 

komplekse og 

udviklingsorienterede 

situationer i studie- eller 

arbejdssammenhænge. 

 Skal selvstændigt kunne indgå 

i fagligt og tværfagligt 

samarbejde med en 

professionel tilgang. 

 Skal kunne identificere egne 

læringsbehov og strukturere 

egen læring i forskellige 

læringsmiljøer. 

  

 


