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Satsingsforslag 2020 – Digital transformasjon av undervisning 
  

 Satsingsforslag 2020 2021 2022 

Transformasjon av undervisning  30 mnok 25 mnok 20 mnok 
 

Universiteter og høyskoler har lang erfaring med å digitalisere viktige prosesser, ofte realisert 

som fellestjenester i sektoren. Kartlegginger i regi av NIFU, NOKUT m.fl. viser imidlertid at 

selve undervisningen i mindre grad har endret seg. Tradisjonelle forelesninger dominerer 

fortsatt ved norske universiteter og høyskoler, til tross for at forskning indikerer at andre 

læringsformer gir bedre læring. Mange universiteter og høyskoler har digitalisering høyt på 

dagsorden og kan vise til gode tiltak, men det synes å være krevende for den enkelte 

institusjon å få tilstrekkelig effekt av tiltakene. Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i 

høyere utdanning og forskning vil sammen med universitet- og høyskolesektoren realisere 

fellestiltak og fasilitere samarbeid på tvers av institusjonene for å øke effekten av 

digitaliseringen. Dette skjer i tråd med sektormålet “Høg kvalitet i utdanning (og forsking)” 

samt tiltak i “Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren”. Satsingsforslaget 

bidrar til en ønsket transformasjon av undervisning hvor lærerrollen endres og studentene 

aktiviseres mer.  

  

Mer spesifikt vil satsingsforslaget bestå av flere tiltaksområder:  

 Legge til rette for høyere kvalitet gjennom både å tilrettelegge bedre for studentaktive 

læringsformer. Dette krever grundige gjennomganger med sektoren for å identifisere 

hvilke tiltak som kan ha størst effekt og implementere disse raskt.  

Som et ledd i dette er det nødvendig å ha løsninger for deling av læringsressurser. Det 

pågår en utredning som kan medføre ekstra kostnader som det ikke er tatt høyde for.   

 Felles opplegg for å ta i bruk formativ vurdering (underveisvurdering) for bedre 

læring og mulige fremtidige besparelser knyttet til Digital Eksamen.  

 Fellesløsning for læringsanalyse skal gi sektoren et bedre grunnlag for nye 

vurderingsformer og muliggjøre forskning i regi av Slate, NIFU, m.fl. på effekten av å innføre 

mer studentaktive læringsformer, m.m. Tiltaket består både av å avklare juridisk fundament 

for innsamling av læringsdata (evt. behov for lovendring), behovskartlegging og utvikling av 

løsning.  
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Satsingsforslag 2020 – Nasjonalt økosystem for forskningsstøtte 
 

Satsingsforslag 2020 2021 2022 

Nasjonalt økosystem for forskningsstøtte 10 mnok 15 mnok 20 mnok 

 

Knytning til målene for sektoren og virksomhetens mål og profil 

 Digitaliseringsstrategiens mål om at forskeren skal ha tilgang til et 

oversiktlig tjenestetilbud og brukervennlige støttetjenester, at forskeren skal ha 

kompetanse til å håndtere forskningsdata på en god måte, samt at ledere skal ha god 

tilgang til informasjon og beslutningsstøtte.  

Units mål om samordning av tjenester innen forskning. 

 

Hva er problemet? 

 For å gi forskerne god administrativ støtte gjennom hele forskningsprosessen trengs 

tiltak på tre områder. 1) Samkjøre eksisterende tjenester med delvis overlappende 

funksjonalitet 2) Legge til rette for gjenbruk av data gjennom hele arbeidsprosessen og 

3) Komplementere manglende funksjonalitet. 

 Ledere har behov for bedre informasjon om aktiviteten ved egen enhet/institusjon. 

 

Relevante tiltak 

 Skape enighet om og prioritere hvilke arbeidsprosesser som skal gis støtte, hvilke 

eksisterende tjenester som da må samkjøres og hvilke som eventuelt mangler 

 Samkjøring av begrepsapparat og kodeverk (f.eks. personer, institusjoner og 

prosjekter) for å legge til rette for gjenbruk av informasjon 

 Øke gjenbruk av data mellom de ulike tjeneste (f.eks. registrering, søknader om 

finansiering og godkjenninger, rapportering og økonomioppfølging) 

 Gjennomføre nødvendige prosjekter som følge av kulepunkt 1 (f.eks. nasjonal 

prosjektkatalog, nasjonalt vitenarkiv og økt gjenbruk av forskningsdata) 

 Plan for kompetanseheving i alle ledd som følger kulepunkt 1 (forskere, 

administratorer, IT-folk, bibliotekarer, datakuratorer/datarøktere) 

 

Prinsipielle spørsmål 

 Hvem «eier» og har adgang til å endre hvilke data? 

 Balansen mellom forenkling og overvåking 

 

Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir 

berørt? 

 + Forbedret mulighet for etterprøving av forskningen på grunn av økt transparens 

 + Mer tid til forskning gjennom mer effektiv forskningsadministrasjon;  

 + Økt datakvalitet  

 + Bedre beslutningsstøtte til ledere 

 ÷ Økt datakvalitet og transparens gir økt mulighet for misbruk («Storebror ser deg») 

 ÷ På kort sikt: Stort arbeid med samordning av tjenester og rydding i data 

  

Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?  

 Units mandat og aktiv deltagelse fra relevante aktører 

 Gjennomføre tiltak i riktig rekkefølge 

 Tilgang til rett kompetanse både i Unit og hos berørte tjenesteleverandører 
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Satsingsforslag 2020 – Åpen forskning 
 

Satsingsforslag 2020 2021 2022 

Åpen forskning 50 mnok 50 mnok 50 mnok 

 

Knytning til målene for sektoren og virksomhetens mål og profil 

 Digitaliseringsstrategiens mål om at forskeren skal ha tilgang til relevante 

vitenskapelige publikasjoner og forskningsdata og om at forskeren skal ha kompetanse 

til å håndtere forskningsdata på en god måte.  

Units mål om å tilby nasjonale fellestjenester. 

 Åpen forskning omfatter i utgangspunktet flere delområder som åpen innovasjon, åpen 

metode og åpen kildekode. Vi velger å starte med satsing på publikasjoner og data. 

 

Hva er problemet? 

 Som følge av at de fleste vitenskapelige artikler fortsatt blir publisert bak 

betalingsmurer, har regjeringen vedtatt retningslinjer som peker mot åpen publisering 

fra 2024. I sommer vedtok EU, ERC og en rekke europeiske forskningsråd «Plan S», 

der åpen publisering er et krav allerede fra 2020. For å oppfylle dette kravet er det 

behov for betydelige endringer i kultur, prosesser og støttetjenester. 

 Regjeringens strategi setter ambisiøse mål for tilgjengeliggjøring og deling av 

forskningsdata. I dag er kun en liten andel åpent tilgjengelig. 

 Nasjonale tjenester må samordnes med nordiske og europeiske 

 

Relevante tiltak 

Åpne vitenskapelige artikler 

 Forhandling av avtaler for åpen publisering både i tradisjonelle og nye kanaler 

 Bedre statistikk om publisering, sitering og bruk av publikasjoner som grunnlag for 

forhandlinger og for å følge progresjon mot åpen publisering 

 Legge til rette for at alle forskere enkelt kan lagre publikasjoner åpent i et vitenarkiv  

 Bedre mulighet for effektivt fjernlån mellom bibliotekene 

 Finansiering av åpen publisering, spesielt i en overgangsfase fram til ny 

forretningsmodell er på plass 

 Endringer i insentivsystemer for vitenskapelig publisering og i rutiner for evaluering 

av forskning 

Åpne forskningsdata 

 Sikre gode og samordnede tjenester for lagring og gjenbruk av forskningsdata 

 Etablere kultur for å bruke og tjenester som støtter datahåndteringsplaner 

 Etablere datakuratorer på alle relevante steder 

 Bedre kompetanse på og rutiner for bruk av lisenser for forskningsdata 

 Utrede insentivsystem for deling av forskningsdata 

 

Prinsipielle spørsmål 

 Tydeliggjøre skillet mellom data som kan være åpne og de som må/kan unntas 

 

Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir 

berørt? 

 + Alle (både forskere, næringsliv, offentlig forvaltning og allmennheten) har tilgang til 

resultater av norsk forskning  

 + Økt mulighet til å etterprøve forskningsresultater 

 + Økt mulighet til å bygge videre på tidligere forskning 
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 ÷ Økte kostnader til å tilrettelegge for åpenhet 

 ÷ Deler av forskningsmiljøet er sterkt bekymret for konsekvensene av omleggingen 

  

Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?  

 Fokus på risikohåndtering 

 Godt samarbeid mellom alle involverte parter (KD, Forskningsrådet, institusjonene, 

Unit, mm) 

 

 

 

 

 

 

 


