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Målbilder for utdanning

MU1

MU2

MU3

MU4

MU5

MU6

MU7

MU8

møter aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer der digitale muligheter 
utnyttes
opplever data og teknologi integrert i fagene slik at det utvikler den digitale dannelsen 
rundt begrensninger og implikasjoner ved teknologibruk
har tilgang til et moderne, personlig læringsmiljø som legger til rette for både individuelle 
læringsopplegg og samarbeidslæring samt gir fleksibilitet

har god digital og pedagogisk kompetanse i en samarbeids- og delingskultur
opplever et bredt tilbud av applikasjoner, digitale verktøy og tjenester som støtter 
gjennomføringen av utdanningen

inkluderer digitalisering i tiltak og prosesser for å nå institusjonens mål
legger til rette for at fagmiljøene samles rundt å bruke digitalisering for å heve kvaliteten i 
utdanningen
har god tilgang på utdanningsrelatert informasjon og beslutningsstøtte
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Initiativoversikt Utdanning
# Initiativ

Aktiviteter Gevinst-
type Ansvar Målbilde 

(kode)2019 2020 2021 2022-2025

U1 Transformasjon av undervisning gjennom å forbedre og fornye 
læringsformer ved å utnytte digitale teknologier. Tilrettelegge 
infrastruktur for læringsfremmende undervisning. Styrket digital 
innholdsproduksjon/deling.

Kartlegging, læringsformer. 
Oppstart infrastruktursamarbeid. 

LMS-modulanskaffelser.

Anskaffelse og pilotering av
teknologi for nye læringsformer.
Etablere satsing for å utarbeide 

digitalt læringsinnhold,
tilrettelegging.

Oppskalering av tiltak, 
oppfølging, 

videreutvikling.

T Inst, Unit/Diku MU1, -2, -5, 
-6, -7

U2 Forbedre og utvide dagens digitale vurderingsformer av læring 
med tilhørende løsninger samt ta i bruk flere vurderingsformer 
for og som læring støttet av digitale verktøy.

Behovskartlegging og
konseptavklaring for 
formativ vurdering.

Nye løsninger for 
formativ vurdering. 
Vurdere løsning for 

digital eksamen.

Introduksjon av 
formativ vurdering i 

større skala.

Oppfølging, 
videreutvikling.

O Inst, Unit/Diku MU1, MU5, 
MU6

U3 Øke arbeidet med å heve læreres digitale kompetanse knyttet til 
nye pedagogiske tilnærminger og vurderingsformer og tilhørende 
teknologi. Etablere felles utvikling av 
grunnleggende læringsmateriell.

Konsept, Innledende 
gjennomføring

Produksjon av 
læringsmateriell.
Gjennomføring

Gjennomføring O Inst, Unit/Diku MU4, M7

U4 Læringsanalyse - Big data om undervisnings- og læringsprosessen 
gir virksomhetsinnsikt som grunnlag for kontinuerlig forbedring 
av undervisning på flere nivå og muliggjøre datadrevet 
utdanningsforskning.

Behovskartlegging, 
konseptavklaring 
juridisk avklaring.

Anskaff
Pilottjenester.

Tjenester og full skala 
drift.

Full skala drift. O Unit MU1,
MU5, MU8

U5 Optimalisering av studieadministrative prosesser
og løsninger for blant annet studentstøtte, studieplanlegging, 
timeplanlegging, økt studentmobilitet, praksis og 
arbeidslivskontakt.

Behovskartlegging
Konseptavklaringer

Gjennomføring Gjennomføring Gjennomføring O Unit, inst. MU1, MU5, 
MU6, MU8

U6 Effektivisering og forbedring av opptaksprosesser og løsninger. 
Legge til rette for flere nasjonale opptak som for eksempel for 
master og internasjonale studenter.

Modernisering
opptakssystem

(fagskole) og vitnemål

Modernisering opptak
ssystem (simulering).

Modernisering
opptakssystem 

(masteropptak) API for 
SO og NVB

Oppstart 
masteropptak

O Unit MU3, MU6, 
MU8

U7 Neste generasjon nasjonal utdanningsplattform som et åpent 
økosystem for tjenester. Definere premisser for videreutvikling av 
dagens plattformer på kort og mellomlang sikt.

Idé utvikling Konseptanalyse
Planlegging

Gjennomføring m 
gradvis innføring

T Unit MU3, MU5
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Initiativ U1 – Transformasjon av undervisning

Bakgrunn og behov Målbilder
som støttesHva skal oppnås med initiativet

Definert og planlagt transformasjonen
• Mer omfattende bruk av moderne undervisningsformer 

som omvendt undervisning, spillbasert undervisning, bruk 
av adaptiv læring, m.m. Utvikling av undervisningsformer 

som understøtter livslang læring og økt studentmobilitet.

• Innført strukturert arbeid med tiltak ut fra et omforent 

veikart for utviklingen av det digitale læringsmiljøet

Utviklet verktøykasse
• Videreutviklet et samarbeid om oppbygging av 

modulbasert verktøykasse i det digitale læringsmiljøet, 

basert på standardiserte integrasjoner for tilleggsmoduler 

til læringsplattformene.

• Anskaffet moduler som støtter tilrettelegging / 
universell utforming i lærings- og eksamensplattformene. 

Etablert løsninger for teksting av video. Se forøvrig U3.

• Etablert løsninger som støtter pedagogisk merittering og 

dokumentasjon av digital kompetanse, se forøvrig U3.

Etablert samarbeid om infrastruktur
• Etablert et sterkt samarbeid i sektoren om utbygging og 

forvaltning av digitale løsninger i undervisningsrom (AV)

Styrket digital innholdsproduksjon/deling
• Etablert tjeneste for deling av digitale læringsressurser.

• Etablert en satsing på løsninger for digital 
innholdsproduksjon, ses i sammenheng med U3.

MU1 –Studenter møter 

aktiviserende og varierte 
lærings- og 
vurderingsformer

MU2 – Studenter opplever 
data og teknologi integrert i 

fagene
MU5 – Lærere har et bredt 

tilbud av applikasjoner, 

digitale verktøy og 
tjenester

MU6 – Ledere inkluderer 
digitalisering i tiltak og 

prosesser

MU7 – Ledere legger til 
rette for at det i alle 

fagmiljøer samarbeides om 
å bruke digitalisering for å 

heve kvaliteten i 

utdanningen
MU8 – Ledere har god 

tilgang på 
utdanningsrelatert 

informasjon og 

beslutningsstøtte

• Undervisningsformene som preger sektoren i dag har 

utviklet seg lite, er lite studentaktive og utnytter ikke i 
tilstrekkelig grad muligheter som ligger i digital 
teknologi. Det er et ønske at studier skal bli mer fleksible 

for å gjøre det enklere å studere uavhengig av tid og sted 

for å understøtte livslang læring, samt undervisningsformer 

som bidrar til økt studentmobilitet. 

• Det er liten eller ingen samordning av digitalisering av 

læringsarealer i sektoren (AV).

• Det er for lite kapasitet og kompetanse på digital 

innholdsproduksjon og det mangler mekanismer for deling 

av digitale delingsressurser.

• Læringsplattformene og digital innholdsproduksjon må 

oppfylle kravene for tilgjengelighet (Universell 

utforming).

• Sektoren mangler tekniske løsninger som understøtter 

arbeid med pedagogisk merittering og dokumentasjon av 
digital kompetanse. 
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Initiativ U2 – Digitale vurderingsformer av, for og som læring

Summativ vurdering, eller vurdering av læring er 
nå implementert i form av eksamen, hvor hensikten 
primært er å dokumentere oppnådd læringsutbytte 
ved enden av et studieløp samt å kunne sette karakter 
som kan inngå i studentens vitnemål. 
Det er behov for å fornye dagens løsning med to 
leverandører samt se på utvidet bruk av løsningene til 
nye former for underveisvurdering.

Formativ vurdering brukes om læringsstøttende og 
motivasjonsfremmende vurderingsformer. Studentene 
ser på tilbakemelding som viktig (ref. NOKUTs Studie-
barometer). Dette er tilbakemelding fra lærer, men 
kan også være selv- eller medstudentvurdering.
Det er behov for å ta mer i bruk formativ vurdering og 
etablere støtte for dette rundt e-læringsplattformene.

• Forbedret Digital Eksamen, herunder etablert et 
veikart for dagens løsninger. Ivaretatt samspill og 
integrasjoner mellom e-læringssystemene, FS og 
3-partsapplikasjoner.

• Utredet utvidet bruk av verktøyene til flere former 
for underveisvurdering.

• Systemstøtte for tilbakemelding til studenter, 
inklusive automatisert tilbakemelding, i 
sammenheng med både summativ og formativ 
vurdering, også med støtte for klageprosess.

• Avklart «best practice» innen formativ vurdering 
for og som læring.

• Avklart behov for endringer i lovverket

• Tilrettelagt for mer bruk av formativ vurdering 
med egnet støtte i læringsstøtte- og evt
også eksamensplattformer.

MU1 – Studenter 
har aktiviserende og 
varierte lærings- og 
vurderingsformer, 
samt:

MU5 – Lærere opplever 
at de har et bredt tilbud 
av applikasjoner, 
digitale verktøy og 
tjenester som støtter 
gjennomføringen av 
utdanningen

MU6 – Ledere 
inkluderer digitalisering 
i tiltak og prosesser for 
å nå institusjonens mål

Bakgrunn og behov Målbilder
som støttesHva skal oppnås med initiativet
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Initiativ U3 – Styrke læreres digitale kompetanse knyttet 
til nye pedagogiske tilnærminger og vurderingsformer.

Initiativet er et direkte svar på digitaliseringsstrategiens mål 

5.5.1: «Styrke lærernes digitale kompetanse til å gjennomføre 

omlegging og videreutvikling av læringsprosesser med 

utgangspunkt i de nye mulighetene digitalisering gir». Initiativet 

handler om å gi lærere utdanningsfaglig kompetanse for en 

digital tid og kompetanse om god bruk av digitale hjelpemidler i 

undervisningen.

• Dagens utfordring er at tiltakene i regi av den enkelte 

institusjon ikke skalerer, dvs. ikke når fram til det store antall 

lærere innen en akseptabel tidshorisont. Det er ønskelig å 

gjennomføre felles kompetansehevingstiltak som adresseres 

til alle lærere på alle universiteter og høyskoler.

• I dag gis det formelle basiskurs i pedagogikk til lærere 

på universiteter og høyskoler. Det er ønskelig å supplere 

disse kursene med innhold om de mulighetene som digitale 

læringsressurser og verktøy gir og variert bruk av 

digitale verktøy for å fremme læring

• Fått oversikt over status for digital kompetanse blant lærere 

og foreslått et sett felles tiltak for å øke den digitale 

kompetansen hos lærere som har behov for dette. Mulige 

tiltak kan være:

• Samlet og tilgjengeliggjøre beste praksis for bruk 

av nye undervisningsformer og nye vurderingsformer og 

tilhørende teknologi

• Tilrettelagt for videre erfaringsdeling av beste praksis

• Utviklet felles kursopplegg for opplæring i nye undervis-

og vurderingsformer og tilhørende teknologi som er 

beskrevet i U1 og U2. Aktuelle metoder kan være omvendt

undervisning, spillbasert undervisning, medstudent-

evaluering m.m.). Aktuelle løsninger/teknologier kan være ny 

bruk av (nye deler av) læringsplattformer og løsninger for 

videoproduksjon, digital eksamen, undervisning via 

web, medstudentevaluering m.m. Slike kurs kan være 

målgruppetilpassede/ kontekstavhengige varianter av 

standardkurs fra leverandører. 

• Satt av utviklingstid for opplæring og pilotering

• Koblet digital kompetanseutvikling mot forskrift 

om ansettelser og opprykk.

MU4 - Lærere har god 

digital og pedagogisk 

kompetanse.

MU7 - Ledere legger til 

rette for at hele fagmiljøet 

bruker digitalisering for å 

heve kvaliteten

Bakgrunn og behov Målbilder
som støttesHva skal oppnås med initiativet
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Initiativ U4 – Læringsanalyse

• Utdanningsinstitusjonene ønsker å forbedre 
studiekvaliteten, oppnå bedre 
studentgjennomstrømning og hindre frafall. De 
trenger virksomhetsinnsikt og beslutningsstøtte 
om undervisningsprosessen, som for eksempel 
hvor godt institusjonens undervisning fungerer og 
om det er behov for å foreta strategiske grep

• Utdanningsforskning har behov for data om 
læringsprosessen slik at denne blir mer 
datadrevet

• Det er behov for å utvikle digitale løsninger for 
innsamling av data om læring

• Forbedrede læringsprosesser gjennom løpende 
automatisert innhenting og analyse av data

• Felles tjeneste for læringsanalyse gir valide 
læringsdata om undervisnings- og 
læringsprosessen til nytte for
o lærere og studenter
o utdanningsforskere
o virksomhetene

• Avklart juridiske problemstillinger rundt 
innhenting og lagring av læringsdata.

• Felles LRS (Learning Record Store); et sted å lagre 
læringsdata

MU1 – Studenter møter 
aktiviserende og 
varierte lærings- og 
vurderingsformer
MU5 – Lærere opplever 
at de har et bredt tilbud 
av applikasjoner, 
digitale verktøy og 
tjenester som støtter 
gjennomføring av 
utdanning

MU8 – Ledere har god 
tilgang på 
utdanningsrelatert 
informasjon og 
beslutningsstøtte

Bakgrunn og behov Målbilder
som støttesHva skal oppnås med initiativet
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Initiativ U5 – Optimalisering av studieadministrative prosesser 
og løsninger

Bakgrunn og behov Målbilder
som støttesHva skal oppnås med initiativet

• For å transformere utdanningen, er standardiserte 

studieadministrative prosesser og fleksible 

løsninger et viktig grunnlag, ikke minst i 

et livslangt læringsperspektiv. 

• Studenter kan få en enklere og bedre tilpasset 

studiehverdag ved at vi tar i bruk ny teknologi for 

eksempel ved å bruke AI og automatiserer flere 

studieadministrative prosesser. 

• Vi trenger blant annet løsninger for 
timeplanlegging som ivaretar behov for 

undervisningsrom tilpasset nye læringsformer.   

• Det er et politisk mål at flere studenter reiser på 

utvekslingsopphold. Det er behov for en effektiv 

løsning for å understøtte prosessen rundt dette. 

• Det er behov for at data tilgjengeliggjøres, 

gjenbrukes og deles mellom systemer og 

organisasjoner.

• Strukturert arbeid med tiltak ut fra et omforent 

veikart for fremtidens studieadministrative 

systemer og plattformer.

• Plattformer tilrettelagt for flyt av data for å 
realisere løsninger og gi gode brukerreiser 

gjennom sømløse integrasjoner

• Realisert nye, digitaliserte studieadministrative 

prosesser og applikasjoner som for eksempel:

o Praksis og arbeidslivskontakt
o Studentmobilitet og virtuell mobilitet

o Digitaliserte vitnemål og samlet oversikt 

over kompetanse

o Emneevaluering, studieplan og 

kvalitetsarbeid
o Timeplanlegging og allokering av 

undervisningsrom

o Digital assistent for tilrettelegging av 

studentenes hverdag

MU5 – Lærere opplever 

at de har et bredt tilbud 

av applikasjoner, 

digitale verktøy og 
tjenester som støtter 

gjennomføring av 

utdanning

MU1 – Studenter møter 

aktiviserende og 
varierte lærings- og 

vurderingsformer

MU6 – Ledere 

inkluderer digitalisering 

i tiltak og prosesser
MU8 – Ledere har god 

tilgang på 

utdanningsrelatert 

informasjon og 

beslutningsstøtte

UTKAST



Initiativ U6 – Effektivisering og forbedring av opptaksprosesser-
og løsninger

Bakgrunn og behov Målbilder
som støttesHva skal oppnås med initiativet

For universitetene er viktig å få rekruttert kvalifiserte 
studenter på en mest mulig effektiv måte. Søkerne 
forventer rask tilbakemelding om hva de er kvalifiserte 
for eller hva de eventuelt mangler. Opptaksregler og 
gjennomføring av opptak er et strategetisk verktøy for 
utdanningsinstitusjonene og politikk

• Dagens utfordring er at opptakssystemet er 
gammelt, ikke håndterer skalering og er svært 
sårbart.

• Utdanningsinstitusjonene har behov for flere 
typer nasjonale opptak.

• Det er store gevinster å hente for institusjonene 
ved å tilrettelegge for flere typer nasjonale 
opptak. 

• Modernisert opptakssystem (SO) tilrettelagt for 
fagskoleopptak, felles nasjonalt masteropptak og 
andre fellesopptak

• Felles opptaksforskrift til masterstudier
• Opptakssystem tilrettelagt for livslang læring

• System for å kunne simulere opptak

• Tilrettelegge førstelinjetjeneste for chatbot løsning 
for å effektivisere og forenkle

• System for håndtering av dokumenter 
• Modernisert system for håndtering av vitnemål fra 

videregående skole (NVB)

• API for SO og NVB

• Veiledning på nett for søkere med utenlandsk 
utdanningsbakgrunn

• Data om opptaksprosesser og inntakskvalitet som 
kunnskapsgrunnlag for rekruttering og læring

MU3 – Studenter har 
tilgang til et moderne 
læringsmiljø som legger 
til rette for 
både individuelle 
læringsopplegg og 
samarbeidslæring samt 
gir fleksibilitet

MU6 – Ledere 
inkluderer digitalisering 
i tiltak og prosesser

MU8 – Ledere har god 
tilgang på 
utdanningsrelatert 
informasjon og 
beslutningsstøtte
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Initiativ U7 – Utdanningsplattform

Bakgrunn og behov Målbilder
som støttesHva skal oppnås med initiativet

I et perspektiv av 5 – 10 år er det forventet å se en 
mer enhetlig og integrert tilnærming til det som er 
realisert som læringsplattformer, eksamensløsninger 
og studieadministrative løsninger innenfor en felles 
åpen integrasjonsarkitektur hvor tredjepartsløsninger 
lett kan introduseres. Next Generation Digital Learning 
Environment (NGDLE) som ble lansert av EDUCAUSE 
har så langt ikke materialisert seg i stor grad.

Behov for å utdype konsept og mål i inneværende 
periode slik at løpende utvikling av dagens løsninger 
og plattformer passer inn i konseptet for neste 
generasjon.

• Gitt føringer for videreføring av dagens løsninger
• Fulgt med på tilbudet på verdensmarkedet for å 

være klar til å utnytte mulighetene når de 
begynner å komme på plass

• Etablert et definert konsept og rammeverk som 
legger til rette for at f.eks. EdTech-industrien kan 
bidra til økt kraft i transformasjonen

• Videreført arbeidet med en åpen integrasjons-
løsning og avklart prinsipper for integrasjon og 
hvilke data som skal forvaltes av sektoren selv

• Gitt studenter tilgang til et moderne, personlig 
læringsmiljø som legger til rette for både 
individuelle læringsopplegg, samarbeidslæring og 
fleksibilitet. Generelt understøtte U1, U2 og U5.

• Lærere har fått et bredt tilbud av applikasjoner 
tjenester som støtter gjennomføringen av 
utdanningen

MU3 – Studenter har 
tilgang til et moderne 
læringsmiljø
MU5 – Lærere opplever 
at de har et bredt tilbud 
av applikasjoner, 
digitale verktøy og 
tjenester som støtter 
gjennomføring av 
utdanning
MU8 – Ledere har god 
tilgang på 
utdanningsrelatert 
informasjon og 
beslutningsstøtte
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