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Anbefalingertiludviklingafundervisning i digitaltbyggeri 

Den nye EU-kommission prioriterer digitalisering. Spørgsmålet er nu, om medlemslandene sammen har succes til at 

gennemføre digitalisering i praksis indenfor den økonomiske sektor, arbejdsmarkedet og samfundet generelt. 

Der er i alle europæiske lande en stigende efterspørgsel efter specialister med tidssvarende tekniske og digitale 

kommunikationsfærdigheder. Byggeriets erhvervsuddannede finder fortrinsvis beskæftigelse i eget hjemland. Når der 
anlægges et holistisk blik på et byggeri, fremtræder behovet for en koordinering af de involverede fag særlig klart. 

 

Som følge af disse stigende krav stilles der også øgede krav til byggeriets erhverv. Der opstår således behov for en 

tilpasning af byggesektoren, som må sikres arbejdskraft med tidssvarende kompetencer. En tilpasning af 
uddannelserne bliver i stigende grad nødvendig, og det er vigtigt, at uddannelserne understøtter digitale færdigheder 
til byggeriets digitale processer side om side med traditionelle byggefaglige færdigheder. 

 

Fit for BIM-projektet har bragt partnere med ekspertise inden for feltet fra Tyskland, Belgien, Polen og Danmark 

sammen om at vise, hvilke krav, digitaliseringen stiller til uddannelse til byggeriets professioner og fag i fremtiden, og 

hvilket aftryk dette bør have på byggeriets uddannelser. Gennem den fælles udvikling af ’læringsenheder’ til det 
digitale byggeri har partnerskabet opnået tværnationale indsigter i byggeriernes uddannelser og deres indbyrdes 

berøringsflader. Disse indsigter udgør en del af grundlaget for nærværende anbefalinger til implementering af digitale 
færdigheder i uddannelserne.  

 

Projektets partnerne har i fællesskab udviklet anbefalinger til tre grupper af aktører inden for byggeriet: 

1) Uddannelsesinstitutioner 

2) Økonomiske interessenter 

3) Politikere, styrelser og offentlige beslutningstagere 

 

Nærværende anbefalinger fokuserer på erhvervs- og efteruddannelse og er baserede på projektets konkrete design af 

rammer for læreprocesser. Anbefalingerne er udfærdiget i nært samarbejde mellem erhvervs- og videregående 
uddannelser og med inddragelse af byggeriets virksomheder, faglige organisationer og myndigheder. 

 

Selv om erfaringer gjort i ét europæisk land ikke kan overføres direkte til forhold i andre europæiske lande, bør man i 
det enkelte land søge at gøre brug af erfaringer med implementering af undervisning til det digitale byggeri fra 
nabolande eller lande, der er umiddelbart sammenlignelige, og som eventuelt gennem en længere årrække har gjort 
sig erfaringer med digitalisering i byggebranchen. I nogle lande, f.eks. Tyskland, ses en grad af regulering af byggeriet, 

som kan udgøre en hindring for øget anvendelse af BIM og digitale processer. 

 

Det bør i den forbindelse overvejes i det enkelte land, i hvilken grad den eksisterende lovgivning er åbent for 
integration af BIM. Strategier til fremme af BIM i uddannelserne bør relateres direkte til myndighedernes strategier 
for digitalisering generelt i de pågældende lande og regioner. Omvendt bør de lokale myndigheder spørge sig selv, 
hvordan digitalisering af byggeriet relaterer til en eventuel overordnet digitaliseringsstrategi: Hvilke 

rammeforudsætninger bør etableres, for at en digitalisering af byggeriet vil være meningsfuld og bæredygtig? 
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Da BIM som metode har potentiale til at skabe værdi for både planlæggere, rådgivere, investorer og entreprenører, 
har Den Europæiske Kommission besluttet at anbefale BIM i offentlige udbud. De ekspanderende 

anvendelsesmuligheder af BIM er blevet klart demonstreret gennem den løbende implementering af BIM i særligt 
USA, Storbritannien og de skandinaviske lande, herunder Danmark. 

Kommissionens anbefaling tager antageligt afsæt i erkendelsen af potentialer som reduktion af tidsforbrug, 

muligheder for videre anvendelse af BIM-modellers data i andre digitale systemer, forsimplede eller endda 

automatiserede arbejdsgange, samt, efter udført byggeri, mulighed for drift og vedligehold baseret på digitale data. 

For at opnå disse fordele spiller erhvervs- og efteruddannelse en vigtig rolle. 

En virkningsfuld digitalisering stiller ikke alene krav til viden om digitale processer;færdighed og kompetence til at 

håndtere disse processer er også blevet uomgængelige.  

 

Herunder kræves ikke alene evner til at håndtere de tekniske aspekter. ’Bløde’ kompetencer som fleksibilitet, 
nysgerrighed og kommunikation er i stigende grad vigtigt. Kun ved at medtage dette i overvejelserne kan 

digitaliseringens potentiale realiseres og fremtidens digitalt kompetente erhverv til byggeriet sikres.  

 

Generelle færdigheder i at håndtere bestemte digitale medier og enheder er væsentlige, men implementeringen af 
BIM i uddannelserne bør derudover være fagspecifik – det afhænger helt af faget, hvilket specifikt indhold, der bør 

undervises i. Det er af stigende vigtighed, at undervisere er i stand til at integrere BIM og digitalisering i 

undervisningen på en måde, der er relevant for netop det pågældende fag. 

 

Set i lyset af den hastige teknologiske udvikling er det vigtigt, at undervisningsprogrammer er tilstrækkeligt fleksible til 

løbende at give plads til læring, som er i tråd med status for den teknologiske udvikling. I fremtiden bør fokus skifte 

yderligere fra undervisning i konkrete teknologier og metoder til undervisning i, hvordan man løbende selv tilegner sig 
ny know-how om nye teknologier, metoder og værktøjer (Learning 4.0). 

 

Et sådant fokus vil kunne understøttes bl.a. gennem udbydelse af efteruddannelseskurser i digital didaktik for fag- og 

professionsundervisere, f.eks. i faglige organisationers regi. 

 

At orientere uddannelse mod BIM som metode indebærer ikke alene at tekniske skolers studieplaner revideres, men 
også at der skabes bedre muligheder for efteruddannelseskurser inden for virksomhedernes rammer, og at en 

meningsfuld integration af BIM i byggeriets videregående uddannelser i praksis understøttes. 

 

BIM som metode inden for projektering, udførelse og drift og vedligehold af bygninger har hidtil i mange uddannelser 

især fokuseret på modellernes tredimensionelle aspekter. BIMs fjerde og femte dimension handler om at udnytte 

aspekter af modellerne ift. tid og økonomi. Disse aspekter kan med fordel bringes mere i spil, også i uddannelserne. 

 

Det europæiske perspektiv er i høj grad meningsfuldt i denne sammenhæng, da BIM ikke alene er et europæisk 
projekt, men et globalt instrument til bedre samarbejde i byggeriet og dermed et billigere, mere effektivt og mere 

bæredygtigt byggeri. 

 

Mere om dette under – linkhttp://fit4bim.eu/dk 

http://fit4bim.eu/dk


Europa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en påtegning af indholdet,
der kun afspejler synspunkterne fra forfatterne, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen
anvendelse, der måtte gøres på grund af informationen deri.
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