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Agendapunkt Tema 

Nye deltakere siden sist – kort 
presentasjonsrunde. Målet med møtet  
 

 

Status 
 
 
 

* Hva dekker handlingsplanen 

* Tidsplanen – hvor er vi? 

* Forholdet til institusjonenes lokale 
handlingsplaner  

Målbilder 
 

* Målbilder - Forslag til forenklet utgave 



Initiativ 
 
 

*Vurdering av oppdaterte initiativbeskrivelser:  
o U1 Transformasjon av undervisning 
o U2 Digitale vurderingsformer 
o U3 Læringsanalyse – big data om U&L 
o U5 Transformasjon av 
studieadministrative prosesser og 
plattformer 
o U7 Neste generasjons 
utdanningsplattform 
o U8 Digital kompetanse 

*Nye initiativ  
o U6 Effektivisering og forbedring av 
opptaksprosesser og løsninger 
o Studiereisen – Personlig assistent á la 
Deakin Genie. Aktuelt initiativ? 

 
Strategiske valg, tidsplaner, prioriteringer  
Utredning om tilgang til læringsressurser – kort 
orientering  

 

Eventuelt  
Avslutning og veien videre  
 

*Oppsummering  
* Neste møte  
* Innspill til tema  

 

 

Innledende diskusjon 

Unit orienterte kort om ny organisering i Unit og om hva som skal dekkes i handlingsplanen. I tillegg til 
digitaliseringsstrategien for universitet- og høyskolesektoren, er Digital agenda, Kvalitetsmeldingen, 
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, IKT delstrategi for utdanning, m.fl. relevante. 

Utover å etablere målbildene har KD tre spesifikke tiltak som vi må dekke i handlingsplanen: 

5.2.3 Digitalisering av læringsprosesser 

5.4.5 Studieadministrative løsninger og læringsplattformer 

5.5.1 Styrke lærernes digitale kompetanse 

Fagutvalget presiserte at det må være et tett samarbeid mellom Unit, Diku, NOKUT og institusjonene om 
gjennomføring av initiativene. 

Unit orienterte om tidsplanen for arbeidet med handlingsplanen. Det er kort tid til en endelig utgave må 
være klar. 

Fagutvalget kom med innspill om at det er viktig med god koordinering av arbeidet i dette fagutvalget 
(Utdanning) med de andre fagutvalgene (Forskning, Administrasjon, ledelse og kontorstøtte, 



Informasjonssikkerhet og personvern, Infrastruktur, mellomvare og data og Styring, organisering og 
finansiering.) Dette bør bl.a. adresseres på felles samling i mars. 

Forholdet til institusjonenes lokale handlingsplaner ble diskutert. Fagutvalget la vekt på at de lokale 
handlingsplanene og handlingsplanen som Unit og sektoren jobber med sammen, vil foregå parallelt. 
Den felles handlingsplanen kommer i tillegg til de lokale og gjør at det kan settes mer felles trykk på 
utvalgte initiativer i sektoren. Parallelt med det må hvert universitet og hver høyskole jobbe videre med 
sine lokale planer. Fagutvalget kan bidra til å sikre at disse planene er koordinerte og hensyntar 
hverandre. 

Unit informerte om det pågående arbeidet med å etablere et digitaliseringsfond. Fagutvalget 
kommenterte at det er viktig å skille mellom drift og utvikling. Midlene i dette fondet bør utelukkende 
benyttes til innovasjon og utvikling av nye tjenester og i stor grad finansieres sentralt, mens drift bør gå 
av andre budsjetter og kan i mye større grad dekkes av den enkelte institusjon som bruker tjenestene. 

Fagutvalget utfordret også Unit på å være ambisiøse på størrelsen på fondet. I dag oppfattes det som 
om manglende mulighet for finansiering er et av de største hindrene for innovasjon og digital utvikling i 
sektoren. 

Fagutvalget kommenterte at digitaliseringsstyret får en svært viktig oppgave med å prioritere og 
beslutte hvordan fondet skal benyttes best mulig. Det blir viktig å sikre at digitaliseringsstyret har nok 
faglig fokus. Her har fagutvalgene en viktig rolle sammen med Unit. 

Fagutvalget diskuterte sammenhengen mellom Dikus rolle og finansieringsmuligheter og Units rolle og 
finansieringsmuligheter. Diku adresserer utviklingen av innholdet i undervisningen mens Unit adresserer 
prosesser og tjenester rundt å håndtere dette. Diku og Unit må være godt koordinerte. 
 

Målbilder 

Unit presenterte oppdatert målbildebeskrivelse som er kortere og noe mer visuell enn forrige versjon. 
Innholdet er imidlertid i stor grad det samme som sist. 

Fagutvalget savnet tjenesteperspektivet for studenter og lærere. Dette bør tydeliggjøres og 
konkretiseres i ny versjon (MU3). 

Det bør komme bedre frem at det digitale nivået er høyt hos enkelte lærere men det må fortsatt økes 
hos andre (MU2). 

I MU2 bør det komme frem at det er snakk om å ta med digital dannelse som en del av alle utdanninger 
og forstå implikasjoner av digitale initiativer. Det er snakk om kompetanse på 3 nivåer, dvs.  bruk av 
teknologi, kompetanse om teknologi samt utvikling av teknologi i eget fag (med bla. programmering) 

I MU3 bør begrepet “tilrettelegge for læringssamarbeid” legges til. MU4 og MU5: Få frem 
delingsaspektet. 

“Opplevelsen av” hos brukerne bør inn flere steder for å få bedre frem at brukeropplevelsen er 
utgangspunktet. 

MU7 - “hele fagmiljøet” endres til “alle fagmiljøene” 



Initiativbeskrivelser 

U1 – Transformasjon av undervisning 

“Hvordan dokumentere den digitale kompetansen til de ansatte?” bør inn som tema her eller i U8. Vise 
kobling mellom U1 og U8. Sortere U8 sammen med U1 og U2.  

Bør vurdere å endre overskrift. 

Livslang læring må tydeliggjøres. 

Mobilitet (flyt av studenter i hele Europa skal være veldig enkelt) bør dekkes bedre.  

Utdanningsfaglig kompetanse; mer fokus på fagmiljøets samlede kompetanse. Læringsdesign og 
didaktikk – må spørre om “hva skal vi med dette”, ikke bare teknologi for teknologien skyld? 

Systemstøtte for merittering må tydeliggjøres. 

Koble digital kompetanseutvikling mot forskrift om ansettelser og opprykk – i U1 og/eller U8.  

Livslang læring vs. målet om å få gjennom studentene på normert tid. Skrive noe rundt denne 
problemstillingen. 

Samarbeid om læring, ref. kommentar til MU3 (legge til begrepet “tilrettelegge for læringssamarbeid”.) 

Gjøre deltid til normalt. Legge til rette for det. 

“De beste” må modereres, vi skal gi undervisning til “alle”. 

Nevne noe om brukerstøtte knyttet til verktøyene. 

U8 – mener vi formell eller uformell kompetanse? 

Ta med MU8 i mapping mot målbilder. 

Forklare bedre hvordan arealutnyttelse er både en gevinst og en kostnad. “Endret arealbehov” er bedre 
begrep. Effektiviseringsdelen hører hjemme i U5. 

 

U2 – Nye vurderingsformer 

Trenger andre former for summativ vurdering enn eksamen. Systemene må legge til rette for flere typer 
summativ vurdering. 

Bedre systemstøtte for å gi (automatisk) tilbakemelding til studenter. Viktig å legge til rette for at 
studenter får tilbakemelding uten å måtte søke om det (innspill fra studentrepresentant). Studentene 
ønsker automatisk begrunnelse. Samtidig kan mer kontinuerlig underveisvurdering føre til mer arbeid 
(“mer byråkrati”) for institusjonene (siden alle tilbakemeldinger må gjøres grundig bla pga. at studenter 
har klagerett.) 

Ønsker systemer for å gi raske tilbakemeldinger til studenter underveis, ref. denne generasjons 
studenters behov for å få umiddelbare kommentarer. 



Flytte lovmessig (juridisk) før systemmessig. 

Se sammenhengen mellom hvor oppgaver leveres inn (LMS) og hvor vurderinger gjøres (Digital 
eksamen-verktøy). Hvordan legge til rette for vurdering for læring? Systemløsninger i dag gjør at det blir 
et stort skille mellom formativ og summativ vurdering. Hvor skal “oblig’ene” leveres? 

Skrive mer om systemkrav til verktøy for digital eksamen. 

Bruk av kunstig intelligens for automatisk tilbakemelding? 

Vurdering av og for og som læring. 

Anonymitet i formativ vurdering? 

Medstudentevaluering – PeerGrade (system som brukes ved BI). 

 

U3 - Læringsanalyse 

Legge til noe om adaptiv tilnærming til undervisning. 

I avsnittet “Hva skal oppnås” er det med 3 målgrupper nå. Bør legge til “sektoren som helhet”.  

Få tydelig frem at det juridiske må avklares i første fase.  

Forslag til konkretisering: Dashboard for lærer og studenter. 

Få frem sammenhengen til U2; kan bruke dataene som samles inn til å lage algoritmer for å gi 
tilbakemeldinger via kunstig intelligens. 

 

U5 - Transformasjon av studieadministrative prosesser og løsninger 

Alt vi gjør her bør styres av studentbehovene. Brukerreisen i fokus! 

Selvbetjening og automatisering må tydeligere inn.  

Emneevaluering og studieplan og kvalitetsarbeid i “Hva skal oppnås” bør slås sammen til ett kulepunkt. 

Mer fleksibilitet i hvilke prosesser vi skal jobbe med. De som står der er de vi forventer blir mest 
aktuelle, men dette kan endre seg i løpet av planperioden. 

Studentmobilitet og virtuell mobilitet bør ses i sammenheng (virtuell mobilitet må legges til).  

Se sammenheng til arkitektur på dette initiativet, spesielt veikartet for FS. 

Ta inn virksomhetsstyring som begrep her. 

Mer helhetlig innhold i vitnemålsbegrepet. 

 



U7 – Neste generasjons nasjonale utdanningsplattform 

Fagutvalget er enig i at dette er et initiativ det må jobbes med over lang tid, dvs primært i neste 
planperiode (fra 2022). Få frem at på kort sikt jobber vi med å videreutvikle de løsningene vi har, på 
lengre sikt tenker vi mer nytt. Må få en tydelig retning raskt, selv om vi ikke skal detaljere det ut ennå 
slik at dagens løsninger kan ha riktig retning. 

Få knyttet flere målbilder opp mot dette initiativet. 

Få inn samarbeidslæring sammen med individuell læring. 

Vise sammenheng til U1 og U2. 

Bruke begrepet integrasjon i stedet for konvergens? 

 

U8 - Ansattes digitale kompetanse 

Dette må også adressere det å gi kompetanse i “God bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen” 
f.eks. verktøykompetanse (Canvas). Mer arbeid med felleskurs i Canvas, Inspera o.l i regi av Unit, 
sammen med systemeiere. Samarbeide om å lage kontekstavhengige/målgruppetilpassede kurs som er 
spesialtilpasset til målgruppene i UH-sektoren i Norge. (Spesialtilpasset versjon av standardkurs som 
kommer fra leverandører). 

Må samarbeide med UH-pedagoger. Det pedagogiske og systemmessige henger tett sammen. Få som 
har kombinert digital og pedagogisk kompetanse i Norge i dag. 

Erfaringsdeling på tvers i sektoren er viktig for dette initiativet. 

Følgeforskning for OsloMet og UiS om innføring av Canvas vil kunne være av interesse. 

Utdanningsfaglig kompetanse er tre-delt: 

1. UH-pedagogikk 
2. Didaktikk 
3. Evne til å bruke digitale verktøy for å fremme læring 

Bruke begrepet lærere i stedet for forelesere og utdanningsfaglig i stedet for didaktisk? 

Vurdere begrepsbruk i “Lage felles grunnpakke...”. Dette gir inntrykk av at dette er enkelt, men det er 
det ikke.  

 

Nytt U6 - Opptak  

For å lykkes med dette er det mye mer enn digitalisering som må gjøres, f.eks. samordning av 
undervisningsprogrammer, praksiser og forskrifter. Bør derfor finansieres via flere kanaler enn bare 
digitaliseringsmidler.  



Må regne med å få betydelige gevinster av et samlet og automatisert masteropptak. Få frem at det har 
vært jobbet med dette veldig lenge og at det er veldig stort behov for å gjøre noe med dette veldig 
raskt. 

Under “Hva skal oppnås”; ta med felles forskrift for masteropptaket. 

Få løpende data i søknadsprosessen. Kan brukes til rekruttering.  

Vurdere formulering av første setning – ikke bare “de beste” men “de kvalifiserte”. 

EVU er et viktig element i dette arbeidet. 

 

Mulig nytt initiativ – Studiereisen 

Flere institusjoner har adressert viktige deler av dette men ingen har dette i tilstrekkelig grad på plass. 
OsloMet har et prosjekt på dette som kan være en start. Prosjektleder derfra kan presentere konseptet. 

God mulighet til å frigjøre seg mer fra leverandørmarkedet og det bør samarbeides tett med 
arkitekturgruppen siden dette favner bredt. Det vil kreves mye arbeid med å integrere mot alle 
datakilder. 

Kobles på MU3. 

Det synes å være bred interesse for å utrede dette, men ikke som et eget initiativ. Legges inn under U5. 

 

Strategiske valg, tidsplaner, prioriteringer 
U1, U2 og U8 henger tett sammen og må prioriteres høyt! 

• U2 – spesielt det å forbedre det vi har i dag og det å gi tilbakemeldinger. 
• Få frem hvordan U8 er en grunnmur for mye av det andre. 

U5 og U6 må prioriteres høyt for her er det store administrative gevinster. Disse legger også grunnlaget 
for mye annet. 

U3 er et grunnlag for U1 og U2 og er derfor viktig. 

Må beskrive hvilke ressurser som må til for å raskt komme i gang med de fleste initiativene. Unit må lage 
et forslag til strukturering og organisering av arbeidet som tillater mye innledende arbeid i parallell. 

Bør ha en “quick win” i 2019? 

 



Utredning om tilgang til læringsressurser  
Utsendt orientering ble ikke behandlet på møtet.  
Det ble kommentert kort at de som er ansatte på universiteter og høyskoler før 2013, ikke kan pålegges 
å dele sine læringsressurser. Problemstillingen bør adresseres i utredningen. 

 

Avslutning og veien videre  
Oppdaterte dokumenter sendes ut på høring. 

6. mars er det samling med alle prosjektdeltagere i alle fagutvalg.  

4. og 5. juni presenteres handlingsplanen på Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og 
forskning. 

 

 

Merk at i etterkant av møtet har initiativnummereringen blitt endret; U3 endret til U4 og U8 endret til 
U3 for å samle U1, U2 og U3 slik det var ønske om på møtet. 


