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Faglig innlegg: Utdanningskvalitet og digitalisering 
 

Bakgrunn 
Det legges opp til å ha aktiviteter som gir Digitaliseringsstyret innsikt i tema som er relevante for 
arbeidet i Digitaliseringsstyret. Det kan f.eks. være faglige innlegg på møtene eller studietur med 
innhold som gir kunnskap om temaer som relevante i arbeidet med digitalisering i høyere utdanning 
og forskning. 
 
I forbindelse med at utkast til handlingsplan legges fram til drøfting i Digitaliseringsstyret vil Anne 
Berit Swanberg som er Dean Teaching and learning og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI 
holde et innlegg med relevans for initiativ som foreslås innenfor området utdanning i 
handlingsplanen. 
 
Anne Berit Swanbergs forskningsfelt er individuelle forskjeller i læring.  På BI har hun bygget opp og 
ledet BIs kompetansesenter for IKT og læring «BI LearningLab» gjennom de siste 8 år.  LearningLab 
består av et tverrfaglig team som jobber med pedagogisk kompetanseutvikling for fagansatte, 
læringsdesign på emne- og programnivå, produksjon av digitale læringsressurser og innovasjon i 
læring.  Swanberg ledet etableringen av en internasjonal sertifiseringsordning for kvalitet i online-
kurs som ble lansert i 2016 (EOCCS by EFMD Global), er sentral i etableringen av en strategisk allianse 
av business schools som jobber med fremragende online utdanning (FOME), har ledet 
Ekspertgruppen for Aktiv læring, Digitalisering og Utdanningskvalitet i Norgesuniversitetet frem til 
sammenslåingen med Diku, og er avtroppende styremedlem i Oslo EdTech Cluster.   
 
Anne Berit Swanberg sitter også i fagutvalget for utdanning. 
 

Utdanningskvalitet og digitalisering 
"Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby 
nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige." (Digitaliseringsrundskrivet nr. H-
17/15). Dette gjelder også for utdanningen; studentenes læreprosesser og de fagansattes jobb med å 
tilrettelegge for aktiv læring og å utvikle relevante kandidater. Høyere utdanning har vært 
i økt bevegelse de siste 10-årene, mye drevet av de mange mulighetene teknologien gir oss til bl.a. 
fleksible læringsformer som MOOCs, akselerert læring og dypere læring.  Teknologien har lagt til 
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rette for at vi i prinsippet kan tilegne oss all verdens kunnskap - når vi vil - og gjennom en rekke ulike 
metoder. I et samfunn med stor endringstakt ser vi derfor at det å lære å lære er en sentral ferdighet 
for å mestre all kunnskapen i de mange kanalene.   Høyere utdanning befinner seg nå midt i et såkalt 
paradigmeskifte «from teaching to learning» også dette heies frem av mulighetene teknologien gir til 
mer aktive læringsformer og mer studentfokusert undervisning.  Forskning på hva som påvirker 
læring hjelper oss delvis til å gjøre riktige valg når vi planlegger utdanningene. Digitaliseringstakten 
og innovasjon innen læringsmetoder er likevel så høy at det kontinuerlig også er mye vi ikke vet om 
hva som gir best læringsutbytte for den enkelte student. Hvordan kan vi da skape god kvalitet i 
utdanningene? 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar innlegget til orientering. 


