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Få et godt tilbud ved tilmeldingen:
Fire-dimensional uddannelse 
– kompetencer til at lykkes i det 21. århundrede

Kr. 150,- ekskl. moms (normalpris kr. 230,- ekskl. moms)
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Fire-dimensional uddannelse
Kompetencer til at lykkes i det 21. århundrede

CHARLES FADEL, MAYA BIALIK OG BERNIE TRILLING

PROLOG AF ANDREAS SCHLEICHER, OECD
DANSK FORORD AF JENS RASMUSSEN, DPU

ISBN 978-87-7160-565-5

9 788771 605655

ISBN 978-87-7160-565-5

Varenr. 7766

Tidligere handlede uddannelse om at lære mennesker noget. Nu handler det om at sikre, at 
mennesker udvikler et pålideligt kompas og de navigationsfærdigheder, der kræves, for at de kan 
fi nde deres egen vej igennem en stadig mere usikker, omskiftelig og fl ertydig verden. Men hvordan 
frembringer vi motiverede, engagerede lærende, der er parate til at mestre morgendagens 
uforudsete udfordringer, for slet ikke at tale om udfordringerne i dag? 

Fire-dimensional uddannelse præsenterer et handlingsorienteret, strukturelt rammeværk i fi re 
dimensioner, der skal klæde dagens elever på til at navigere i dette århundrede. Bogen beskriver fi re 
kompetencer, som det er nødvendigt at besidde:

1. Man skal erhverve sig den nødvendige viden.

2. Man skal erhverve sig de relevante færdigheder og kompetencer.

3. Man skal kunne metalære – man skal ikke alene kunne lære noget, men også kunne afl ære sig 
noget og ”omlære”, hvilket kræver bevidsthed om egne læringsstrategier.

4. Man skal have karakterdannelse.

Bogens vigtigste nyskabelse ligger i kort og klart at defi nere de rum, hvori politiske beslutningstagere, 
undervisere og elever kan fastlægge, hvad der bør læres i deres kontekst og for deres fremtid.

Besøg bogens hjemmeside på www.dafolo.dk/undervisning 

En meget tankevækkende behandling af de kompetencer, eleverne har brug for for at 
trives i dagens (og morgendagens) verden. Denne bog vil hjælpe undervisere med at 

forstå og navigere i de afgørende valg, vi står over for.

– Carol Dweck, Stanford University 

Fire-dimensional uddannelse 
giver os som den første af sin slags en klar og 

gennemførlig organiserende model for de kompetencer, 
der er brug for i dette århundrede. Dens vigtigste innova-
tion består i, at den ikke præsenterer os for endnu en liste 

over, hvad mennesker bør lære, som skal passe til alle, 
men kort og klart defi nerer de rum, hvori undervisere, 
udviklere af læreplaner, politiske beslutningstagere og 
lærende kan fastlægge, hvad der bør læres, i deres kon-

tekst og for deres fremtid.

— Andreas Schleicher, 
Director for Education and Skills, 

OECD

Bogen Fire-dimensional uddannelse kan betragtes som en nøgle til 
forståelsen af næste fase i læreplanudvikling og debatten om fremtidens skole og 

elevernes viden, færdigheder og kompetencer.
— Jens Rasmussen, professor på DPU, Aarhus Universitet

Se Andreas Schleicher 
fortælle om bogen.

Viden

Karakter-
egenskaber

Færdigheder

Metalæring

21. 
århundredes 

elev

Målgruppe

I 2015 vedtog FN de sytten verdensmål for en 
bæredygtig udvikling i verden: Målene gælder  
frem til 2030, og indtil da handler det om, hvordan 
vi kan realisere dem. Ét er de gode intentioner 
og målsætninger – noget andet er den konkrete 
ændrede adfærd og målopnåelse. Hvordan kan 
 vi arbejde med børn og unge i dagtilbud og uddan-
nelsessystemet, således de bliver ansvarlige ver-
densborgere? Dette spørgsmål omhandler denne 
konference med konkret og praktisk afsæt i FC 
Midtjylland og ISÍ s (Idrætsskolerne i Ikast) etab-
lerede skole Guldminen.  Her tror man mere på 
miljø end på talent, når man godt nok skal skabe 
verdens bedste fodbold- og håndboldspillere, men 
først og fremmest udvikle mennesker, der efter 

endt skolegang møder ungdommen og voksenlivet 
som ansvarlige, læringsparate og robuste verdens- 
borgere, der er klar til at gå forrest. Derfor har 
FN ś verdensmål en central placering i Guldminens  
pædagogiske hverdag.
 
Hvad får du med dig hjem?
Ved at deltage i denne konference om verdens- 
målene får du følgende med dig hjem:
• Indsigt i verdensmålene og historien bag dem 

samt mulighederne i dem
• Konkrete erfaringer, idéer og redskaber til 

hvordan man kan lede samt undervise med og 
i FN's 17 verdensmål

Lærere, pædagoger og ledere på folke- og friskoler. 
Undervisere og ledere på ungdomsuddannelser. 
Konsulenter og chefer fra forvaltninger.



  

PROGRAM FOR DAGEN
8.30-9.00:   Registrering samt kaffe/te og brød.

9.00 - 9.10:   Velkommen v/ Dafolo 

9.10 - 10.00:   Hvad omhandler verdensmålene? Hvad er historien bag dem?
v/ Jens Christian Wandel, mangeårig FN-diplomat og en af arkitekterne bag FN's verdensmål

10.00 - 10.10:   Pause

10.10 - 11.00:  Mulighederne i verdensmålene
   v/ tidligere finansminister mv. og folketingsmedlem Kristian Jensen (V) 

Som udenrigsminister var Kristian Jensen ansvarlig for den danske forhandling op til vedtagelsen 
af FN’s 17 verdensmål i 2015. I dag er Kristian Jensen formand for Christiansborgs tværpolitiske 
netværk for verdensmålene, der skal sætte fart på arbejdet med bæredygtighed og sikre et kon-
struktivt samarbejde om målene på tværs af partier og ministerier. Kristian Jensen ser målene som 
en fantastisk mulighed for danske virksomheder, skoler og organisationer ift. at imødekomme en 
bæredygtighedsdagsorden og indfri menneskers behov for mere meningsfyldt og visionært arbejde. 

11.00 - 11.10:   Pause

11.10 - 12.00:    Et paradigmeskifte i dansk skoletradition – idrætsfriskolen Guldminen
   v/ skoleleder Svend Erik Schmidt, Guldminen

Sådan er vi i fuld gang med at skabe et verdensklassemiljø, hvor eleverne udvikles til robuste 
kompetente verdensborgere, komplette grundatleter og dygtige håndbold- og fodboldspillere 
samtidig med, at fagligheden og humøret er i top i en uhøjtidelig atmosfære

12.00 - 12.45:   Frokost

12.45 - 13.45:  Workshoprunde 1

13.45 - 14.00:   Pause - med kaffe, te og kage

14.00 - 15.00:   Workshoprunde 2

15.00 - 16.00:   Rundvisning på MCH Arena (FC Midtjylland)

   Workshops (man skal ved tilmeldingen vælge to workshops) 
   Verdensmålene på Guldminen v/ lærere, ledere og bestyrelsesmedlemmer på Guldminen

1) Konkrete eksempler på arbejdet med verdensmålene på 0.-4. klassetrin på Guldminen
v/ undervisere Conny Hamann-Boeriths og Danusan Sritharan  (0.-2. klasse), Lone Klausen og 
Mikkel Jakobsen (3.-4. klasse) 

2) Konkrete eksempler på arbejdet med verdensmålene i et ledelsesmæssigt perspektiv
v/ sportslig udviklingschef Jonas Blikstad, Guldminen  
og skoleleder Svend Erik Schmidt, Guldminen

3) Etableringen af Guldminen med verdensmålene som udgangspunkt i et ledelsesperspektiv 
v/ forstander Torben Østergaard, ISI (Idrætsskolerne i Ikast) og direktør Claus Steinlein, 
FC Midtjylland

4) Visionerne med Guldminen
v/ bestyrelsesmedlem Frans Hammer, Guldminen og chefscout Kåre Kjærsgård,  
FC Midtjylland
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Læs mere om verdensmålene her: https://www.verdensmaalene.dk//   Læs mere om friskolen Guldminen her: https://www.guldminen.dk/
Læs mere om ISI (Idrætsskolerne i Ikast) her: https://www.isi.dk/  Konferencen er arrangeret af Dafolo og Guldminen.

https://www.verdensmaalene.dk//
https://www.guldminen.dk/
https://www.isi.dk/


Spændende titler fra Dafolo 
è	Fire strategier til en bæredygtig skole af Pasi Sahlberg
è	Bæredygtig dannelse – skitser til en empatisk verden  

af Lone Belling med Leif Frandsen
è	Det ved vi om – ulighed, fattigdom og sociale problemer  

af Morten Ejrnæs

Glæd dig til:
è	De gode kompetencer i det 21. århundrede  

af Lene Heckmann, Mette Meineche og Birgit Schøn  
(udkommer til marts)

è	Krystalklar til fremtiden – sådan kan syv K’er hjælpe  
generation Alpha, Z og dig af Camilla Mehlsen  
(udkommer til maj)

Praktiske oplysninger om konferencen
Tid: 29. april 2020 

Konferencested: MCH Arena (FC Midtjylland), Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning

Konferencesprog: Konferencen foregår på dansk.

Pris: Kr. 1.950,- ekskl. moms pr. deltager. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme  
organisation (samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 20. marts 2020.

Tilmelding skal ske online på www.dafolo.dk/arrangementer

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter  
tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen ved for få tilmeldinger.

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid  
overdrages til en kollega.

Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos 
kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive  
nødsaget til at aflyse oplægget.

Yderligere oplysninger: Dorte Kristensen, Dafolo. Tlf. 9620 6666. Mail: forlag@dafolo.dk
Se vores arrangementer på www.dafolo.dk/arrangementer. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsservice for  
løbende opdatering. 
Tilmelding til nyhedsbrevet sker på www.dafolo.dk/nyhedsservice.dk

Bøgerne kan bestilles gebyrfrit på www.dafolo-online.dk eller på telefon 9620 6666 
Læs mere på www.dafolo-online.dk

D
afolo - 12.19 - 148
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ISBN 978-87-7160-375-0

9 788771 603750

ISBN 978-87-7160-375-0

Bogens styrke er, at visionen, teorierne og praksis arbejdes sammen og skaber 
den holistiske tilgang og det perspektiv, som vi alle kan tage til os og lære noget af.  
(…) bogen om bæredygtig dannelse giver et fantastisk godt afsæt. Den kommer 
hele vejen rundt, fra det fi losofi ske udgangspunkt til praktiske udviklingsprojekter.

(Per Schultz-Jørgensen)

Bæredygtig dannelse er en tilgang til dannelse, som forholder sig til det 21. år-
hundredes nøgleudfordringer med håbet om at bidrage til en bæredygtig fremtid. 
Meget afhænger af, hvordan vi som mennesker og menneskehed kommer til 
erkendelse, og hvordan vi handler lokalt og globalt. Dertil er dannelse med et 
bæredygtigt perspektiv et væsentligt bidrag.

Det er bogens ærinde at medvirke til, at skolen genfi nder en bæredygtig bal-
ance mellem data og dannelse samt skaber et bæredygtigt, helhedsorienteret 
læringsmiljø. En skole, der kvalifi cerer de lærende til at løse tidens og fremtidens 
udfordringer – ikke ved at trække de gamle dannelsesheste af stalden, men ved 
at udfordre og udvikle vores forståelse af almendannelse, så den løfter sig op 
over fortid og nutid og inkluderer fremtiden. Bæredygtig dannelse handler både 
om, hvad der fagligt undervises i, og hvordan der undervises.

Bogen henvender sig til alle, der er optaget af læring, undervisning og uddan-
nelse som professionelle praktikere eller som ledere, forældre, studerende og 
andre, der ser uddannelsessystemet som centralt for både samfundets og indi-
vidernes dannelsesprocesser.

Besøg bogens hjemmeside på www.dafolo.dk/bæredygtigdannelse

Lone Belling, ledelses- og organisationskonsulent i Liv og Leder-
skab (www.livoglederskab.dk). Foredragsholder, coach samt de-
signer og facilitator af strategiske og samskabende processer.

Leif Frandsen, cand. pæd. i dansk, tidligere folkeskolelærer i 23 
år og lektor i 12 år, herunder HF-udviklingskonsulent på VUC-Fyn 
samt kursusleder for pædagogikumkandidater. 

BÆREDYGTIG 
DANNELSE 
SKITSER TIL EN EMPATISK VERDEN

samt kursusleder for pædagogikumkandidater. 
år og lektor i 12 år, herunder HF-udviklingskonsulent på VUC-Fyn 
samt kursusleder for pædagogikumkandidater. 
år og lektor i 12 år, herunder HF-udviklingskonsulent på VUC-Fyn 
samt kursusleder for pædagogikumkandidater. 

ISBN 978-87-7160-375-0

Leif Frandsen,

Varenr. 7631

LONE BELLING
MED LEIF FRANDSEN

Ulighed, fattigdom 
og sociale problemer 

Morten Ejrnæs

Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved v
i o

m

Varenr. 7664

ISBN 978-87-7160-406-1

9 788771 604061

ISBN 978-87-7160-406-1

Ulighed, fattigdom og sociale problemer har stor betydning for børn i udsatte positioner, 
og selv om problemerne knytter sig til livet uden for skolen, rækker konsekvenserne heraf 
langt ind i skolen, hvorfor lærere, pædagoger og ledere har brug for viden herom. Der her-
sker en række fordomme eller myter om, hvordan fattigdom, sociale problemer og ulighed 
opstår og vedligeholdes, for eksempel at ”social arv”, ”ghettoopvækst” eller ”forældre på 
kontanthjælp” forudbestemmer børns livsforløb. Relevant samfundsvidenskabelig viden 
kan både udrydde sådanne myter og fordomme, der skader det daglige arbejde, og give en 
indsigt, der gør pædagoger og lærere i stand til at reflektere over, hvordan man kan organi-
sere skolelivet og tilrettelægge og gennemføre undervisning på en sådan måde, at vanske-
ligt stillede elever får bedre mulighed for at udvikle sig fagligt og trives socialt i folkeskolen.

Morten Ejrnæs 
Sociolog og lektor ved Aalborg Universitet.

Serien ”Det ved vi om” består af en række praksisrettede og konkrete publikationer, der bibringer 
viden om aktuelle udfordringer for dagens skole. Serien præsenterer aktuelle pædagogiske temaer 
med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af skolen lettere tilgængelig for 
pædagoger, lærere og ledere. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne viden anvendes.

Seriens redaktører er:

Thomas Nordahl
Professor i pædagogik ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) 
på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen
Ekstern lektor ved Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og  
pædagogisk praksis (LSP) på Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Tilmeld dig inden 
den 1. februar 

2020 og få 
300,- i rabat

LEDELSE LIGETIL

PASI SAHLBERG

FIRE 
STRATEGIER 
TIL EN 
BÆREDYGTIG 
SKOLE

ISBN 978-87-7160-740-6

9 788771 607406

ISBN 978-87-7160-740-6

Varenr. 7861
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Finlands konsekvente topplacering i internationale uddannelsesevalueringer har 
medført stor nysgerrighed de seneste år. Vi kan alle lære af, hvad Finland gør godt, 
og hvordan de formår at holde sig i toppen. En af grundene til succesen er den
fi nske tilgang til uddannelsesledelse, som er en ideel model til forbedring af skole-
systemer verden over. 

På baggrund af observationer og forskning er den verdenskendte fi nske professor 
Pasi Sahlberg kommet frem til, at uddannelsesledere, der gerne vil opnå samme 
succes med deres uddannelsessystem som Finland, bør fokusere på fi re bestemte 
strategier. De fi re strategier, der udgør grundstenen for denne bog, er:
• at regelmæssige frikvarterer og fysisk aktivitet er afgørende for væsentlig læring
• at større lighed blandt elever er en afgørende komponent i succesrige skoler
• at vi skal lede med de kvalitative small data frem for de kvantitative big data og i 

stedet gå bag om tallene og se på årsagen til disse
• at vi skal lade os inspirere af det fi nske skolesystem, men ikke blindt kopiere det 

eller lade os vildlede af myter.

Fire strategier til en bæredygtig skole er skrevet for at tilbyde ledere inden for 
skole og forvaltning praktiske idéer og forslag til nye og effektive politikker på for-
valtnings-, skole- og klasseniveau. Med udgangspunkt i det amerikanske skole-
system præsenterer Pasi Sahlberg en række idéer og strategier, der har til hensigt at 
forbedre uddannelsespraksis i hele verden.

Pasi Sahlberg er ph.d. og tidligere underviser på læreruddannel-
sen i Helsinki. Tidligere konsulent for Verdensbanken, OECD og 
Europa-Kommissionen og gæsteprofessor på Harvard University. 
Forfatter til fl ere toneangivende bøger om uddannelse og læring, 
heriblandt den internationale bestseller Finnish Lessons: What 
the World Can Learn from Educational Change in Finland (2011).

”Jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde efter at have læst denne 
bog. Jeg får lyst til at grine, fordi indholdet og budskabet giver gode 
idéer til, hvordan vi skal drive skole, så eleverne trives og lærer mest 
muligt. Jeg får lyst til at græde, fordi der lige nu er stærke tendenser 
til, at den danske folkeskole styres og udvikles på måder, der vil få 
negativ effekt for eleverne. 

Jeg håber, at mange danske beslutningstagere og skoleledere læser 
bogen. Der er masser af viden at hente om, hvordan vi fra nationalt 
til lokalt plan kan drive skole på måder, der fremmer trivsel og læring, 
og masser af viden om, hvad vi i hvert fald ikke skal gøre, fordi gode 
skoler ikke kan drives efter markedsprincipper.”
- Lasse Reichstein, skoleleder på Hellerup Skole 

”I denne bog kommer Pasi Sahlberg med konkrete forslag til 
skolesystemers ledere. Et er, at elever skal have adgang til regel-
mæssige pauser og bevægelse. Et andet er, at de data, som 
lærere indhenter fra observationer og elevarbejder, er mere 
værdifulde end dem, som stammer fra nationale test. Et tred-
je er, at bekæmpelse af ulighed er et centralt element i kvalite-
ten af et uddannelsessystem, og her spiller den fi nske tradition for 
at tilbyde støtte til elever tidligt i skoletiden en vigtig rolle, mens 
markedsmekanismer har den modsatte effekt. Bogen afslutter hvert 
kapitel med at give ledere gode råd til, hvordan de kan ’bevæge sig 
fremad’ i deres daglige virke.” 
- Niels Egelund, professor ved DPU

https://www.dafolo-online.dk/bestil-bøger-og-tryksager-direkte-i-vores-onlinebutik/serie--ledelse-ligetil-fire-strategier-til-en-bæredygtig-skole-7861 / 7861
https://www.dafolo-online.dk/bestil-b%C3%B8ger-og-tryksager-direkte-i-vores-onlinebutik/p%C3%A6dagogisk-ledelse-b%C3%A6redygtig-dannelse---skitser-til-en-empatisk-verden--inkl.-hjemmeside—7631 / 7631
https://www.dafolo-online.dk/bestil-b%C3%B8ger-og-tryksager-direkte-i-vores-onlinebutik/p%C3%A6dagogisk-ledelse-b%C3%A6redygtig-dannelse---skitser-til-en-empatisk-verden--inkl.-hjemmeside—7631 / 7631
https://www.dafolo-online.dk/bestil-bøger-og-tryksager-direkte-i-vores-onlinebutik/det-ved-vi-om-serien-det-ved-vi-om---ulighed,-fattigdom-og-sociale-problemer-7664 / 7664
https://www.dafolo-online.dk/bestil-bøger-og-tryksager-direkte-i-vores-onlinebutik/det-ved-vi-om-serien-det-ved-vi-om---ulighed,-fattigdom-og-sociale-problemer-7664 / 7664
http://forlag@dafolo.dk
mailto:forlag%40dafolo.dk?subject=
http://www.dafolo.dk/arrangementer
http://www.dafolo.dk/nyhedsservice.dk
http://www.dafolo-online.dk
http://www.dafolo-online.dk

