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Digitalisering af undervisning og uddannelser – fra strategi til implementering 

 

Programtekst 
Digitalisering af uddannelser kræver ledelse og forandring på flere niveauer i organisationen. Med udgangspunkt i 
Bates & Sangrà, 2011 og BCG, 2018 diskuterer vi strategi- og implementeringsmodeller. 

Abstract  
Der er stor fokus på formulering af digitaliseringsstrategier på de videregående uddannelsesinstitutioner. Der 
etableres nye digitaliseringsenheder, ansættes digitaliseringschefer m.m. Den 16/8 2018 udsendte uddannelses- og 
forskningsminister Tommy Ahlers et Call for Action om Teknologisk upgrade på de videregående uddannelser som 
det første skridt mod en handlingsplan for anvendelse af digitale teknologier. Formålet med det teknologiske upgrade 
er dels at ”klæde en ny generation på til fremtidens arbejdsmarked” og dels at højne kvaliteten af undervisningen og 
de studerendes udbytte. Der er store ambitioner og de overordnede målsætninger er på plads. Men vejen til fuld 
implementering i praksis synes lang og kompleks og får måske netop derfor ringe opmærksom. Der er kun få bud på, 
hvordan man skaber forandring hos de forskellige grupper af interessenter. På denne workshop sætter vi fokus på 
erfaringer med forskellige strategi- og implementeringsmodeller fra USA, Canada og Europa mhp. at diskutere fordele 
og ulemper samt hvordan disse kan omsættes til en dansk kontekst. På dagsordenen er også metoder til at bane 
vejen for og lede forandringer, dvs. klæde hele organisationen på til at understøtte digitaliseringen i praksis. 

Målgruppen er uddannelsesledere og -udviklere, som interesserer sig for digitalisering af undervisning og 
uddannelser. 

Plan for workshoppen: 

• Tema 1: Central versus decentral strategi og organisering (10 min. oplæg efterfulgt af 20 min. diskussion og 
erfaringsudveksling i grupper) 

• Tema 2: Hvordan skaber vi forandring i praksis? (10 min. oplæg efterfulgt af 20 min. diskussion og 
erfaringsudveksling i grupper) 

• Tema 3: Hvordan kommunikerer vi om digitaliseringsprojektet på en måde, der giver mening for de forskellige 
målgrupper? (10 min. oplæg efterfulgt af 20 min. diskussion og erfaringsudveksling i grupper) 

Formålet er at give deltagerne viden om modeller for implementering af digitaliseringsstrategier, samt et 
begrebsapparat og konkrete metoder. Deltagerne får desuden mulighed for at reflektere over og dele egen 
organisations strategier og implementeringsplaner. 
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