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Produktet

Denne digitaliseringsstrategi skal ses i forlængelse af 
IBA´s overordnede strategi, ’Tændt af at lære’, og skal 
således mål- og rammesætte de digitaliseringsindsat-
ser, som strategien vil initiere. IBA’s 2020 strategi de-
finerer, at ’Digitalisering bringes ind i og understøtter 
lærings- og undervisningsprocesser’.

Digitaliseringsstrategien for IBA skal sikre, at IBA følger 
den digitale udvikling og samtidigt sætter nogle ambi-
tiøse mål for yderligere digitalisering på IBA med hen-
blik på at sikre, at underviserne anvender de nyeste og 
mest optimale digitale metoder og redskaber, samt at 
de studerende bliver tændt af at lære og opnår et end-
nu større læringsudbytte. Samtidigt skal der, igennem 
effektive digitale løsninger og processer, skabes ram-
mer for en effektiv administration, hvor medarbejder-
ne i endnu større grad kan fokusere på værdiskabende 
aktiviteter. Digitaliseringsprocessen skal forstås i et 
helhedsorienteret strategisk perspektiv, hvor digitalise-
ring ikke er et mål i sig selv, men bidrager til samfunds-
mæssig vækst og udvikling.

Markedssituationen

Undervisningssektoren er under hastig forandring i 
disse år, bl.a. gennemføres der generelt en omfattende 
digitalisering på området drevet af både interne samt 
eksterne motiver. IBA vil igennem en målrettet udvik-
ling sikre, at der vælges de helt rigtige og tidssvarende 
digitale løsninger. IBA’s studerende samt de virksomhe-
der, som de efterfølgende typisk vil finde beskæftigelse 
i, forventer, at akademiet kan tilbyde en tidssvarende 
undervisning og uddannelse. Det er desuden et vigtigt 
konkurrenceparameter i undervisningssektoren.

Allerede i dag har IBA gode og vigtige partnerskaber 
med eksterne aktører i ind- og udland, aftagere og an-
dre udbydere i sektoren, hvilket sikrer nyeste viden og 
løsninger inden for det digitale område.

Kernekompetencer 

IBA har en solid platform for yderligere udvikling af, og 
fokus på, de digitale muligheder. IBA har i mere end 20 
år tilbudt, udviklet og afviklet rene online uddannelser i 
tæt samarbejde med britiske universiteter. 

Der er således for nærværende kompetencer hos nog-
le undervisere inden for den didaktiske udvikling og 
afvikling af e-læringsforløb. IBA har i de seneste 2-3 
år fokuseret på at optimere undervisernes generelle 
pædagogiske/didaktiske kompetencer drevet af Pæ-
dagogisk Center, og dette ses som en god basis for 
yderligere pædagogisk/didaktisk udvikling med fokus 
på inddragelse af digitalisering.

Organisatorisk/administrativt vurderes IBA at have en 
solid digital infrastruktur, som dog bør optimeres/ef-
fektiviseres yderligere.

STATUS



Værdiskabelse og udvikling
Den digitale strategi skal sikre underviserne på IBA de 
fornødne kompetencer og rammer til at kunne tilrette-
lægge og kontinuerligt gennemføre undervisningsfor-
løb, som integrerer digitale værktøjer og metoder, med 
henblik på at optimere de studerendes læring kvalita-
tivt og forberede dem til fremtidens arbejdsmarked. 
IBA skal i endnu højere grad kunne skabe rammerne 
for motiverende og individuelle undervisningsforløb 
tilpasset fremtidens globale markeder og de studeren-
des forventninger – med særlig vægt på at bibringe de 
studerende ”21st century skills”. 

De fleksible og asynkrone digitale muligheder skal i 
endnu højere grad sikre en bedre, klarere og mere mo-
tiverende, studierejse for den enkelte studerende på 
IBA, med øget ressource-optimeret kvalitet i undervis-
ningen og læringen, samt slutteligt at flere studerende 
fastholdes, dimitterer og får relevant beskæftigelse. 

Digitaliseringen skal også kunne initiere en omlæg-
ning og effektivisering af nødvendige administrative 
processer og arbejdsgange på IBA. Dette skal natur-
ligvis også ses i lyset af den økonomiske virkelighed 
med krav til mere effektive og kundefokuserede ad-
ministrative løsninger.

De primære udfordringer og muligheder  
som strategien skal adressere

Uddannelsernes relevans og konkurrencedygtighed vil 
være i fokus i de kommende år. Verden ændrer sig ha-
stigt, og uddannelserne på IBA skal adressere og imø-
dekomme de ændrede krav fra både studerende og de 
virksomheder, som de fleste af IBA’s studerende kom-
mer til at arbejde i efter endte studier. Der skal bl.a. 
være fokus på de faglige samt individuelle menneske-
lige og professionelle krav til de studerende.

Disse forandringer, som indebærer øget kendskab til 
og anvendelse af digitaliserede redskaber, metoder og 
processer, kræver omstillingsparathed og vil stille nye 
og ofte komplekse udfordringer for mange medarbej-
dere. Nogle undervisere - ”ildsjæle” - har i adskillige år 
arbejdet med e-lærings forløb og udviklet ekspertise 
heri, men der ligger en stor udfordring for IBA i at få 
spredt denne viden og praksis til underviserne generelt.

For at sikre en succesfuld implementering og forankring 
af strategien vil det således kræve et digitalt kompeten-
celøft af underviserne inden for e-didaktiske metoder og 
digitale nøgleværktøjer. Strategien kræver investeringer 
i alle medarbejdere, organiseringen af disse og de pro-
cesser, de indgår i. Gennem forbedrede administrative 
processer vil digitaliseringen kunne tillade endnu større 
fokus på kerneopgaven og derigennem skabe et bedre 
og mere motiverende arbejdsmiljø. 

AMBITIONER OG 
STRATEGISKE MÅL 
Den digitale transformation, som IBA står over for i de kommende år, vil uden tvivl ”disrupte” vores 
”business-as-usual” tilgang. Det er derfor vigtigt, at vi sætter klare strategiske mål, får alle med-
arbejdere med, ikke overkomplicerer arbejdet, prioriterer indsatsområderne og løbende evaluerer 
processen. I forløbet skal der naturligvis også tages hensyn til og højde for IBA’s nuværende kultur 
og arbejdsetik. 

Digitalisering der giver mening

IBA har opsat 5 strategiske mål, som digitaliseringsstrategien skal mål- og rammesætte.

IBA skal:

• Uddanne fremtidens digitalt-kompetente medarbejdere og ledere i erhvervslivet

• Sikre den enkelte studerende relevant og inspirerende læring

• Sikre at underviserne har de rette digitale kompetencer

• Skabe rum og ressourcer til udvikling

•  Have den rette organisering og rammer.



STRATEGISKE MÅL 
OG IMPLEMENTERINGS-
TILTAG
Uddanne fremtidens digitalt-kompetente  
medarbejdere og ledere i erhverslivet

Gennem et tæt samarbejde med erhvervslivet skal 
det sikres, at IBA fortsat uddanner medarbejdere med 
de rette kompetencer. Strategien skal sikre høj digital 
kompetence samt stor praksisnærhed. IBA’s studeren-
de skal forstå samt kunne håndtere og medvirke til di-
gitalisering af erhverv og professioner.

Derfor vil der bl.a. være fokus på:

• Digital dannelse

• Digitalt mindset

• Relevante og generelle digitale kompetencer.

Sikre den enkelte studerende  
relevant og inspirerende læring

Digitaliseringsstrategien skal optimere kvaliteten og 
ressource-forbruget i læringsprocessen hos de enkel-
te studerende samt sikre en nærhed til de studerende, 
hvorved det bliver muligt at tilrettelægge og gennem-
føre læringsforløb, der sikrer den studerende relevant 
og inspirerende læring med et højt læringsudbytte.  

Virkemidler til at nå disse mål kunne være: 

• Planlægning: Hvert uddannelsesområde skal tage stil-
ling til og lægge planer for arbejdet med digitalisering. 
Dette beskrives som minimum i uddannelsesberetnin-
gerne. Hvert fag/fagområde/underviser skal tage aktivt 

stilling til graden af blended learning, digitaliseringsme-
toder og -devices, (dvs hvad vil man, hvornår og hvor-
for?) Dette skal indgå i unit guides og study plans.

• Udvikling af en digital værktøjskasse til inspiration 
og optimering af den personlige læring, som er til-
passet fremtidens jobmarked 

• Mål- og rammestyring (synlig og klart defineret 
læringsprogression, badges, etc.)

• Øget anvendelse af peer-to-peer aktiviteter vha 
digitale metoder og værktøjer

• Digital dannelse, herunder digital kildekritik

• De digitale metoder og processer skal løbende 
evalueres og effektmåles.

Sikre at underviserne har de rette digitale kompetencer

Forudsætningen for at nå strategiens mål er naturligvis, at un-
derviserne har de rette digitale kompetencer. De skal derfor:

• Bibringes et fælles digitalt mindset og digital awareness

• Være i stand til som en del af deres uddannelsesplan-
lægning at anvende og integrere de digitale værktøjer og 
metoder

• Have og kunne undervise i digital dannelse

• Løbende opkvalificeres digitalt. Bl.a. gennem interne og eks-
terne kurser i e-didaktik, samt deltagelse i relevante konfe-
rencer. Der udvikles et internt og obligatorisk kursusforløb 
i e-didaktik. Der udarbejdes en digital kompetenceprofil for 
underviserne, som demonstrerer, at den enkelte underviser 
kan mestre en didaktik, som matcher de teknologiske mulig-
heder og innovativt gentænker både de teknologisk medie-
rede læringsrum og de fysiske læringsrum samt sammen-
hængen mellem disse.

Skabe rum og ressourcer til udvikling

For at kunne gennemføre disse digitaliseringsmål, skal IBA 
aktivt understøtte processen. Der skal bygges videre på nog-
le af de eksisterende kompetenceudviklingstiltag. Der skal 
være vilje til forandring, plads til fornyelse, og ressourcer til 
rådighed. Dette gøres bl.a. gennem:

• Support og inspiration til ambassadører/ildsjæle/andre, 
der sikrer, at IBA kontinuerligt har fingeren på pulsen i 
forhold til den digitale udvikling, og som kan sikre, at IBA 
altid besidder de fornødne kompetencer og systemer

• Koordinations- og kommunikationsprocesser, samt nød-
vendige spredningsmekanismer

• Support og inspiration til forandringsprocesser, kultur og 
mindset for at sikre fremdrift, implementering og forank-
ring af digitaliseringsstrategien.

Have den rette organisering og rammer
IBA skal have organisatoriske og administrative processer 
og praksis, der effektivt understøtter kerneopgaven. Dette 
sikres gennem:

• Optimale fysiske rammer

• Overordnet digital organisering og optimale  
beslutningsprocedurer på området

• Digital awareness, og kritisk vurdering af udbytte  
og ressourceforbrug

• Digitale systemer, som er optimale i forhold til  
funktionen og den økonomiske virkelighed

• Administrative processer optimeret i forhold til syste-
merne 

• Kompetenceudvikling af administrative medarbejdere

• Aktivt og visionært samarbejde med virksomheder, og på 
tværs af sektorer, med henblik på udvikling af fremtidssik-
rede digitale løsninger.




