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RESUMÉ 
   

I sin første hvidbog “Shaping the Future of Higher Education in a Changing World” deler Circle U.’s 
Think and Do Tank en foreløbig fælles forståelse af sin mission, sin måde at arbejde på og sin primære 
udviklingsstrategi. Think & Do Tank’en er en af Circle U.’s i alt fire platforme. Målet med Think and Do 
Tank’en er at påvirke den fremtidige udvikling af videregående uddannelser og skabe et europæisk 
uddannelsesområde (European Education Area), som er bæredygtigt, ansvarligt, fredeligt, 
demokratisk, samarbejdende og fremadskuende. Det primære fokus vil være på at styrke kvaliteten i 
undervisningen på videregående uddannelser ved at kombinere tanker og handling og ved at 
forestille sig, fremhæve og udbrede nye former for undervisning og læring. Vi er overbeviste om, at 
Think and Do Tank’en har nogle særlige egenskaber, som kan gøre en forskel:  

• Think and Do Tank forbinder studerende, undervisere, forskere, universitetsledelser, 
administratorer, associerede partnere og andre eksterne interessenter, og giver dem 
mulighed for at bidrage til og påvirke debatten om, hvordan uddannelsesområdet skal se ud i 
fremtiden.  

• Integrationen mellem tanke og handling, som er helt central for Think and Do Tank, skal 
bidrage med både teoretiske og praktiske metoder til at forbedre uddannelsespraksis og række 
ud til andre europæiske universiteter, interessenter og beslutningstagere. Think and Do Tank 
vil generere og udbrede evidensbaseret viden, koble forskning og uddannelse gennem 
pædagogiske eksperimenter, bringe forskning tættere på praksis og fremme innovative 
tilgange til pædagogik. På den måde vil vi bygge bro mellem forskellige baggrunde og kulturer 
og dermed skabe et fundament for udveksling og forandring.  

• Think and Do Tank vil fungere som et laboratorium for refleksioner og eksperimenter inden 
for pædagogisk nytænkning for forskere, undervisere, studerende, videnskabelige 
medarbejdere og interessenter med henblik på at transformere universiteterne indefra. Det 
forventede resultat er, at Circle U.-universiteterne vil arbejde for mere bæredygtige måder at 
bedrive undervisning og læring. På afsæt i denne ”selvtransformering” vil Think and Do Tank i 
endnu højere grad kunne påvirke de politiske beslutningstageres arbejde i retning af mere 
bæredygtig uddannelse.  

Publikationer fra Think and Do Tank vil gøre det muligt for os at deltage i debatter med politikere både 
på europæisk og nationalt plan og på den måde understøtte tiltag, som bygger på faktuel og empirisk 
viden. Circle U.’s Think and Do Tanks mission er at skabe en kobling mellem Circle U. European 
University, de forskellige regionale miljøer og de politiske beslutningstagere på lokalt, nationalt og 
europæisk plan og på den måde være med til at forme fremtiden for videregående uddannelser. 
Arbejdet for bæredygtig uddannelse vil være rettet mod følgende fire niveauer: 

1. Undervisnings- og læringsrum, hvor målet er at få undervisere til at indføre innovative 
undervisningsmetoder, som kobler forskning og uddannelse, er studentercentrerede, og 
som inspirerer de studerende til at deltage aktivt i deres egen uddannelse.   

2. Universitetsniveauet, rettet mod universitetsledelserne, hvor målet er at tilskynde til en 
transformering af universiteternes curricula mod mere bæredygtige uddannelser, at 
udbrede god undervisningspraksis og at identificere mulighederne og barriererne for 
forandring. 



 
 

2 
 

3. Politiske beslutningstagere på nationalt plan med henblik på at styrke koblingen mellem 
universiteterne og det omgivende samfund. I den forbindelse vil Think and Do Tank 
identificere ny viden og nye løsninger samt være proaktiv i forhold til at udvikle de 
videregående uddannelser.  

4. Europæiske institutioner med henblik på at tage del i de generelle overvejelser omkring 
aktuelle og fremtidige udfordringer i en omskiftelig verden.  

 
Circle U.’s Think and Do Tank har fokus på to centrale emner i alliancens pilotfase - bæredygtig 
uddannelse og flersprogethed:  

• Vores mål er at indarbejde bæredygtighed i emner og aktiviteter, som knytter sig til 
uddannelse, og dermed give de studerende færdigheder, som de kan bruge hele livet, når 
de skal være med til at løse de komplekse problemer, verden står overfor. Bæredygtig 
uddannelse er en drivkraft for forandring, forudsat at der er tilstrækkelig klarhed og 
evidens til at opbygge en fælles forståelse.  

• Et andet mål er at se flersprogethed som en ressource. Som højere læreanstalter med 
undervisning i sprog argumenterer vi for, at der er behov for at skabe større bevidsthed 
om flersprogethed som en ressource ved at sætte fokus på mulighederne og barriererne 
for udbredelse af flersprogethed og ved at udvikle løsninger til at overkomme sådanne 
barrierer.  

Denne hvidbog er den første i en række af hvidbøger, som skal udgives i løbet af pilotfasen. Den vil 
blive distribueret til forskellige niveauer inden for Circle U.-alliancen for at introducere Think and Do 
Tank på vores universiteter og på den måde skabe engagement blandt vores kolleger, studerende og 
medarbejderne på universiteterne - samt uden for alliancen til vores associerede partnere, vores 
bevillingsgivere og andre alliancer.  


