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PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK
HANDLEPLAN FOR 



PÆDAGOGIK 
OG DIDAKTIK



På IBA ønsker vi at skabe optimal læring og læringsoplevelser hos den 
enkelte studerende. Vi vil motivere de studerende til at blive ”tændt af at 
lære” gennem veltilrettelagt, inspirerende og udfordrende pædagogik og 
didaktik.

Vi arbejder kontinuerligt med at skabe og udvikle en høj grad af pæda-
gogisk/ didaktisk professionalisme, som motiverer både studerende og 
undervisere.

Vi giver plads til forskellighed inden for værdisættet og er baseret på in-
novative læringsprocesser og gensidig tillid.

Vi sikrer relevante uddannelser gennem løbende dialog med aftagere. 

Vi kvalitetssikrer uddannelserne gennem professionel uddannelsesledel-
se med klar ansvarsfordeling. 

PÆDAGOGISK 
STRATEGI



VÆRDIGRUNDLAG FOR 
UDDANNELSESKVALITET



PÆDAGOGISKE OG
DIDAKTISKE VÆRDIER

Viden
Højt fag-fagligt videnniveau blandt un-
derviserne relateret til relevant og aktuel 
forskning er forudsætningen for optimal 
læring hos de studerende.

Praksis
Praksis og praksisnær metode er integre-
ret som naturlige dele af undervisningen 
og de studerendes læringsoplevelser.

Pædagogisk faglighed
Pædagogisk refleksion er en forudsæt-
ning for optimal læring og motiverende 
læringsoplevelser med udgangspunkt i 
den enkelte studerendes forudsætninger.

Relationer
Meningsfulde relationer – for studerende, 
såvel som for undervisere – tillægges høj 
værdi.



• Praksisrelevant forskning - i regionalt, natio-
nalt og internationalt perspektiv – gennemfø-
res med inddragelse af undervisere såvel som 
studerende.

• Fag-faglighed refererer til den specialistviden 
og de færdigheder og kompetencer, som un-
derviserne besidder qua deres uddannelser og 
praktiske erfaring.

• Udviklingstendenser henviser til nationale og 
internationale tendenser inden for fagområ-
dernes praksis.

• Innovation refererer til den vægt, som innova-
tive praksisser gives i videnarbejdet.

• Metode refererer til akademisk metode

• Praksisfællesskaber refererer til de netværk 
(erhvervsnetværk, etc.) som underviserne del-
tager/videndeler i.

• Situeret læring henviser til den orientering 
imod – og forankring i – praksisfællesskaber, 
som præger uddannelserne.

• Metode dækker over de studerendes evne til 
praktisk problemløsning; de studerende skal 
evne at ”know what to do, when they don’t 
know what to do”.

• Forskellighed betyder, at underviserne ikke skal under-
kaste sig en bestemt pædagogisk retning, men at de 
skal være reflekterende vedrørende deres pædagogik 
og didaktik.

• Innovation refererer i denne henseende til den pædago-
giske nytænkning, som præger IBA.

• Digitalisering dækker over de muligheder, som den 
øgede digitalisering giver – og hvordan disse udnyttes 
bedst muligt pædagogisk og didaktisk.

• Digital dannelse dækker her over den analytiske, kriti-
ske og kreative informationsforståelse, som de stude-
rende skal kunne mestre.

• Inklusion betyder, at IBA skal kunne rumme mange for-
skellige slags studerende og give dem muligheder for 
at vokse gennem meningsfulde relationer.

VIDEN PRAKSIS FAGLIGHED*

Pædagogiske og didaktiske værdier

* pædagogisk faglighed



VIDEN
Praksisrelevant forskning •

Fag-faglighed • Udviklingstendenser 
• Innovation • Metode

PRAKTIK
Praksisfællesskaber • 

Situeret læring • Metode

RELATIONER
Interessefællesskaber •  

Motivation • Fastholdelse

PÆDAGOGISK
FAGLIGHED

Forskellighed • Innovation 
• Digitalisering • Inklusion

 • Digital dannelse

• Motivation dækker over den motiverende faktor, 
som det er at deltage i et fællesskab. 

• Fastholdelse henviser til, at gode relationer 
mellem undervisere og studerende er en af 
forudsætningerne for at opnå optimal læring 
og forhindre frafald.

• Interessefællesskaber dækker i denne forbin-
delse over det tilhørsforhold, den dynamik og 
den glæde ved læring, som opstår, når de stu-
derende arbejder med en fælles interesse for 
studiet.

RELATIONER



PÆDAGOGISKE MÅL



De studerende oplever glæde ved læring gennem:
• En motiverende pædagogik og didaktik med varierede undervisningsmetoder
• Praksisnær og relevant læring, som integrerer forskning og erhvervsliv
• Faglige og pædagogiske udfordringer i innovative og digitaliserede undervisningsforløb
• En stærk faglighed understøttet af løbende evaluering og feedback
• Almene erhvervskompetencer
• Meningsfulde relationer
• Synlige mål for den enkelte studerendes læring
• Et godt studie- og læringsmiljø.

Vision: Det er IBAs vision at være regionens mest attraktive udbyder af korte- og mellem-
lange videregående uddannelser til den private sektor; at være en “hub” for udveksling af 
forskning, udvikling, innovation og uddannelse; samt være en attraktiv samarbejdspartner 
for erhvervsliv og organisationer.

Mission: IBA udbyder praksisnære videregående uddannelser I verdensklasse. Udgangs-
punktet er en tæt kontakt til praksis, et globalt udsyn, en høj fagfaglighed og en pædagogik 
og didaktik, der sikrer fokus på de studerende som aktive og selvforvaltende deltagere I 
egen uddannelse og læreprocesser. 

PÆDAGOGISKE MÅL



IMPLEMENTERINGSTILTAG

Learning Lab på IBA initierer og 
faciliterer relevante udviklingsprojekterbog 

tiltag af pædagogisk/didaktisk karakter. 
Der tilstræbes forankring gennem et 

bottom-up approach og aktiv viden deling, 
som inddrager såvel undervisere 

som studerende.

”



IMPLEMENTERINGSTILTAG
Skabe en fælles forståelse for nødvendigheden og værdi-
en af pædagogisk refleksion og innovation som et middel 
til at optimere de studerendes læringsoplevelser

Dette sker bl.a. gennem følgende aktiviteter:

• Lektoruddannelsen
• Videndeling (pædagogiske dage, afdelingsmøder, vejled-

ningsmøder etc)
• Studiekredse i bl.a. synlig læring, klasseledelse, mindset-

baseret undervisning
• Pædagogisk supportfunktion

Styrke rammerne for kvalitetsudvikling af den pædago-
giske praksis gennem aktiv inddragelse af de stude-
rende

Dette sker bl.a. gennem følgende aktiviteter:

•  Løbende formative og summative evalueringer
•  Fokusgruppeinterviews med de studerende

Optimere og udvikle undervisningsmiljøet 

Dette sker bl.a. gennem følgende aktiviteter: 

•  Løbende formative og summative evalueringer
•  Fokusgruppeinterviews med de studerende

Facilitere og implementere innovative  
undervisningsforløb

Dette sker bl.a. gennem følgende aktiviteter:

• Lektoruddannelsen
•  Videndeling (pædagogiske dage, afdelingsmøder, vejled-

ningsmøder etc)
•  Studiekredse i bl.a. synlig læring, klasseledelse, 

mindset-baseret undervisning
•  Konferencedeltagelse
•  Pædagogisk sparring
•  Videnarbejde omkring digital dannelse

Flytte fokus fra undervisning til individuel, adaptiv 
læring

Dette sker bl.a. gennem følgende aktiviteter:

• Lektoruddannelsen
• Videndeling og kolleigal sparring (pædagogiske dage, 

afdelingsmøder, vejledningsmøder, etc)
• Studiekredse i bl.a. synlig læring, klasseledelse, 

mindset-baseret undervisning
• Konferencer – bl.a. E-Fokus konference, Online Educa 

Berlin, Bett London o. lign.

Intern videndeling af ”best practice”

Dette sker bl.a. gennem følgende aktiviteter:

• Lektoruddannelsen
• Videndeling og kollegial sparring (pædagogiske dage, 

afdelingsmøder, vejledningsmøder etc)
• Studiekredse i bl.a. synlig læring, klasseledelse, 

mindset-baseret undervisning

Digitalisering og e-learning

Dette sker bl.a. gennem følgende aktiviteter:

• Projektarbejde/studiekredse om digitalisering af  
undervisninen og digital dannelse

• Inklusionsaspektet i digitalisering
• Pædagogisk/didaktisk optimering af digitale platforme
• E-didaktisk fokus og understøttelse

Innovation

Dette sker bl.a. gennem følgende aktiviteter:

• Kontinuerlig fokus på innovative processer og metoder
• Inspiration fra konferencedeltagelse o.lign.
•  Udvikling af IBAs specifikke pædagogiske/didaktiske 

metoder

Studentercentreret læring (SCL)

Dette sker bl.a. gennem følgende aktiviteter:

• Planlægning af uddannelsesforløb tager udgangspunkt i 
de studerendes forskelligheder

• Studerende gives medindflydelse på egen læring igen-
nem fleksibilitet og valgmuligheder i læringsforløb

• Studerende sikres tilstrækkelig feedback, både på lø-
bende faglig udvikling og præstationen til eksamen

• Institutionelle/tværinstitutionelle udviklingsprojekter




