Design af Forandringsteori.
Program (Niveau 3): ’Fag og faglighed pa nye mader’
Programmet tematiseret gennem forsøgsspor
Transformativ
hypotese
Organisering
i forsøgsspor

Hvis uddannelsesinstitutioner indarbejder erhvervsrettede kompetencer i uddannelses – og undervisningsplanlægning og
indholdsdefinerer kompetence – og læringsmål så de afspejler omverdenens forandringsbehov, sandsynliggøres det at elever og
studerendes erhvervsrettede kompetencer styrkes

Uddannelsesinstitutioner formår ikke i tilstrækkelig grad at få uddannelsesplanlægning og undervisning til at afspejle uddannelsernes
slutkompetencer samt almene og erhvervsrettede kompetencer

Udfordring

Ønsket praksis

På tværs af fag, uddannelser og professioner
planlægger og udvikler undervisere tværfaglige
undervisningsaktiviteter, der bidrager til at
elever og studernede opnår helhedsforståelse
og tværfaglige kompetencer der understøtter
erhvervsrettet dannelse. Herunder tværfaglige
forløb, der styrker elevers og studerendes
erhvervsrettede kompetencer indenfor
eksempelvis ledelse, projektforståelse,
iværksætteri og kommunikation. Desuden
styrker aktiviteterne elevers og studerendes
personlige og sociale erhvervsrettede
kompetencer.
Uddannelsesinstitutionerne inddrager elever og
studerende i undervisningsplanlægning og i
institutionernes forskellige fora. Elever og
studerende bidrager med førstehåndserfaringer
i udviklingen af uddannelserne, hvilket dels
styrker elever og studerendes lyst og motivation
til at yde indflydelse, dels fremmer deres
forståelse, kompetence og evne til at indgå i
forskellige uddannelsesfora og
beslutningsprocesser.
Undervisere inddrager digitale læringsstrategier
i den didaktiske planlægning af undervisningen,
eksempelvis i form af videoinstruktion og itprogrammer på sådan vis, at de understøtter og
styrker de lærendes evner til at anvende
informations- og kommunikationsteknologi
(IKT), til at tænke helhedsorienteret og til at
arbejde udviklings- og løsningsbaseret.
Når elever og studerende får styrket evnen til at
skabe mening mellem fag, faglighed og niveauer
og mestrer at inddrage værktøjer og modeller
på tværs af professioner og fag, bliver de i stand
til at opstille løsningsmodeller, der svarer på
fremtidens udfordringer.

Programmets forsøgsspor
Indsatser som sætter retning

1.3.1 Uddannelses- og
undervisningsplanlægning tænkt
på ny
Der er brug for at undervisere
planlæggeruddannelse og
undervisning og designer
curriculum med udgangspunkt i de
slutkompetencer der efterspørges
blandt agtagere, frem for rent fagfagligt indhold

1.3.2 nye former for elev- og
studenterinddragelse
Der er brug for nye former for elevog studenterinddragelse (såsom
inddragelses i
undervisningsplanlægning,
demokratiske organer, fora,
studieråd, mv.) der styrker elever og
studerendes indflydelse på
undervisnings- og
uddannelsesforløb

1.3.3 Digitale læringsstrategier
Der er brug for at undervisere
inddrager digitale læringsstrategier
til at understøtte og styrke elever og
studerendes faglighed, og
erhvervsrettede kompetencer
indenfor IKT.

Tegn
på forbedret praksis

Elever og studerende kan
opstille tværfaglige
løsningsmodeller på
arbejdsmarkedsrelaterede
problemstillinger

Effekter af kulturforandringer
På kort og lang sigt

Undervisere er løbende i
kontakt med aftagere om
afdækning af
”erhvervsrettede
kompetencer”
.

Undervisere samarbejder
på tværs af fag-,
uddannelses- og
professionsniveau om
tværfaglige
undervisningsaktiviteter
Elever og studerende
involveres og inddrages i
institutionelle fora og
beslutningsprocesser

Elever og studerende
oplever medindflydelse og
ansvar for udvikling af
undervisnings- og
uddannelsesforløb

Undervisere benytter
digitale værktøjer til at
styrke fagligheden både
blandt stærke, såvel som
fagligt udfordrede elever
og studerende

Elever og studerende
oplever større motivation
for deres fag

Tværfaglige
undervisningsaktiviteter er
en integreret del af
underviseres didaktiske
planlægning af
undervisningen

Undervisere har opdateret
og aktuel viden indenfor
ledelse, design- og
projektforståelse,
iværksætteri,
kommunikation mv.

Elever og studerende
inddrages i og tager aktiv
del i kvalitetsudvikling af
institutionens
undervisnings- og
uddannelsesforløb
Stigning i
tilfredshedsmålinger
blandt elever og
studerende
Digitale læringsstrategier
er en integreret del af
underviseres didaktiske
undervisningsplanlægning

Dimittender har
tværfaglige
kompetencer der
modsvarer
fremtidensbehov for
nye løsningsmodeller

Dimmitender og
nyudlærte har
erhvervsrettede
komptetencer der
svarer til omverdenens
forandringsbehov

Flere dimittender og
nyudlærtestarter egen
virksomhed

Dimmitender og
nyudlærte bidrager til
øget produktivitet og
vækst

