Hvem står bag?
■ Bag teknologipagten står Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet,
Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.
■ Teknologipagtens sekretariat er forankret i Fonden For Entreprenørskab.
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Hvad er
Teknologipagten?
■ Teknologipagten er et samarbejde mellem regeringen, erhvervsfolk,
uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre aktører om at styrke befolkningens
tekniske og digitale kompetencer.
■ Teknologipagten sætter tekniske og digitale kompetencer på dagsordenen i
samfundet. Målgruppen er alle – helt fra skolebørnene og til de mest erfarne kræfter
i erhvervslivet. Teknologipagten skaber en platform, hvor deltagerne i fællesskab kan
igangsætte nye projekter samt videreudvikle og udbrede de bedste.
■ Teknologipagten skal samle alle dem, som allerede er i gang med projekter, og
engagere endnu flere til at bidrage.
■ Deltagerne i pagten skriver under på en fælles Teknologipagterklæring og forpligter
sig hver især på at udføre konkrete projekter for at løfte de tekniske og digitale
kompetencer.
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Hvem bidrager?
TeknologipagtRådet
rådgiver regeringen om
den strategiske retning,
herunder for projekterne ,
samt om rammerne for
det kommende års brug
af Teknologipagtens
midler.

Regeringen er i spidsen
for Teknologipagten
med en ministerkreds
ledet af
erhvervsmini-steren
med deltagelse af
undervisningsmini-stere
n, uddannelses- og
forskningsministeren og
beskæftigelsesmini-ster
en.
Projektpartnere
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Ambassadørerne
bidra-ger til at udbrede
Tekno-logipagten ved at
sprede kendskabet til
pagten og få flere
engageret i pro-jekter.

er
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Projekter

igang-sætter,
finansierer og driver
egne
Teknolo-gipagtprojekt
er. Projekterne skal
un-derstøtte
målsætnin-gerne.

Eksempler på deltagere
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Den Digitale
Værktøjskasse
Den Digitale Værktøjskasse skal understøtte, at flere danske børn:
▪

begejstres og øger interessen for teknologi og STEM

▪

får hands-on erfaring med ny teknologi og digitale værktøjer gennem
kodning, programmering og design

▪

arbejder problemløsende og kreativt med teknologi og derigennem tilegner
sig digitale skaberkompetencer

▪

oplever en sammenhæng mellem undervisningen i skolen og det
omgivende og, i tiltagende grad, digitale samfund

▪

opnår forståelse for teknologien i en samfundsmæssig og
naturvidenskabelig kontekst
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Projektbaserede
undervisningsforløb
-3 niveauer - progression og
kontinuitet
-Kobling til naturfag/matematik
-Undersøgelsesbaseret gennem
virkelighedsnære cases
-Ressourcebeholdning til lærere

Teknologi
-Eksplorativ
-Tilgængelig, brugervenlig
-Adgang til
vejledning/inspiration
-Udvidelser

Autentiske problemstillinger
-Lokal/national/global case i
niveauer
-Adfærdsændring/opmærksomhedsskabende
-Database/katalog af
eksemplariske cases
-Tilpassede rammer og
mængde af frihed
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Didaktisk ramme
Udbud og delopgaver i
Den Digitale Værktøjskasse

-Udvikling af didaktisk
ramme/procesmodel
-Resonans mellem fagdidaktiske mål i
naturfag og/eller matematik samt
design og programmering

Metodebank
-Øvelser/film/kort til understøttelse af
delprocesserne i rammen

Kompetenceløft
-Konsulentstøtte i skolen, i
klasserne
-Uddannelse af læringskonsulenter i
kommunalt regi
-Kobles til udviklede
undervisningsforløb samt
didaktisk ramme
-Kontinuerlig afprøvning af
prototyper samt feedback

Målsætninger
Kompetencer til en
teknologisk og digital fremtid
Flere skal interessere
sig for STEM
150.000 personer deltager i
Teknologi-pagtens indsatser i
2020

Flere skal uddanne
sig inden for STEM

20 pct. flere danskere skal
fuldføre en ikke-dimensioneret
videregående
250 virksomheder engagerer sig STEM-uddannelse om 10 år
i Teknologipagtens indsatser i
20 pct. flere skal fuldføre en
2020
STEM-erhvervsuddannelse i
om 10 år

Flere skal anvende
STEM i job
Arbejdsstyrkens
STEM-kom-petencer skal være
blandt Europas bedste
Danmark skal ligge på niveau
med de nordiske lande ift.
problemløsning med IT
Erhvervslivet skal ikke opleve
omfattende rekrutteringsudfor
dringer efter STEM-kompeten
cer om 10 år

Indsatsområde 1
20 pct. flere med STEM-uddannelser i 2028
1. Flere kvinder skal tage en STEM uddannelse
2. Flere faglærte med STEM
3. Inspirerende undervisning

Eksempler på prioriterede indsatser i 2018
■ Overordnet kommunikations- og rekrutteringskampagne lanceres
ultimo 2018 (i samarbejde med andre aktører).
■ Efteruddannelse af undervisere (opskalering af effektfulde
programmer), samt afholdelse af forskerkonference i samarbejde
med Ålborg Universitet.
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Indsatsområde 2
Mere teknisk-digital opkvalificering i
virksomhederne
Eksempler på prioriterede indsatser i 2018
■ Kommunikationsindsats med fokus på intern opkvalificering.
■ Udbrede kendskabet til eksisterende muligheder for STEM
efteruddannelse.
■ Udarbejdelse af behovsanalyse og anbefalinger ift. STEM
efteruddannelsesindsatser.

OKTOBER 2018

Indsatsområde 3

Effektevaluering af projekter
Eksempler på prioriterede indsatser i 2018
■ Kursus/ seminar om evaluering
■ Udbud af udviklingsmidler til måling af eksisterende projekter
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Projektmidler

Kan søges af kommuner og skoler
Klumper af 100.000 DKR
■ Skal indeholde kompetenceudvikling for lærere
■ Med et mål om inspirerende undervisning
■ Skal være knyttet til enten kommunale eller lokale strategier
■ Kan anvendes på en lang række områder (dog ikke indkøb af pcér
tablets etc)
■ Ingen krav om medfinansiering
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