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Temperaturmåler i sektoren

• Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet

Hva sier forskningen?

• Hva gir bedre læringsutbytte?

Digitalisering av undervisning og læring

• Hva betyr det i praksis?

• Noen eksempler på digitalisering av læreprosesser

På agendaen



22 av 91 innspill til Stortingsmedling 16 ble analysert av

Norgesuniversitetets (nå Diku) ekspertgruppe for 

Digitalisering, Utdanningskvalitet og Aktiv læring i 

2017/2018 (Aagaard & al, 2018).  

Vi stilte to spørsmål: 

• I hvilken grad og på hvilke måter kobler de ulike aktørene 

digitalisering og utdanningskvalitet?

• I hvilken grad er det samsvar mellom innspillene og 

Meld. St. 16 når det gjelder beskrivelser og forventninger 

om digitalisering for utdanningskvalitet?

Digitalisering og utdanningskvalitet – innspill og utspill



Digitalisering og profesjonsrelevans
Når yrkeslivet krever høy digital kompetanse, må denne utvikles i løpet av studiene - digitalisering i arbeidslivet må

få konsekvenser for didaktikk og utvikling av nye vurderingsformer. Få analyserer eller beskriver hva en

profesjonsrelevant digital kompetanse er og hvordan denne skal utvikles. 

Digitalisering og studentaktive læringsformer
Rollen som lærer i UH-sektoren endres. Skaper behov for å utvikle fagansattes utdanningsfaglige og digitale

kompetanse.

Insentiver og merittering
Utdanning lever i «forskningsskyggen» og det kreves nasjonale, samordnede tiltak for å bøte på dette. Et 

nasjonalt anliggende å etablere insentivsystemer som sikrer og fremmer arbeidet med utdanningskvalitet lokalt. 

Behov for å styrke og samordne finansielle virkemidler for å belønne fagmiljøers arbeid for å fremme

utdanningskvalitet og forske på dette arbeidet. Mange etterlyser nasjonale meritteringssystemer, 

Tematisk analyse av innspill til St.m. 16



Støtte- og utviklingsmiljøer
Store forskjeller mellom institusjonene når det gjelder digitalisering. Lang vei å gå når det gjelder å utnytte

digital teknologi i undervisning, læring og vurdering.  Behov for støtte- og utviklingsmiljøer. Flere har

etablert, eller er i ferd med å etablere, sentre eller enheter med spesielt ansvar for å fremme

utdanningskvalitet lokalt. Ser på digitaliseringsarbeidet som UH-institusjonenes ansvar.

Delingskultur
Gjennomgående etterspør de fleste en bedre delingskultur og at 

det etableres flere møteplasser både lokalt og på tvers av

institusjoner der undervisning drøftes og pedagogiske nyvinninger

deles. Spredning av kunnskap fra lokalt utviklingsarbeid generelt er

høyst påkrevet, påpekes det.

Digitalisering og samordning

Fusjonsprosesser som drivere for å utvikle undervisningstradisjoner.

Også studentene er opptatt av tilgjengelige studier der digitale

delingsteknologier og plattformer for kommunikasjon og erfarings-

deling brukes slik at utdanningstilbhud blir tilgjengelige for alle.www.bi.no



Oppsummert

Den tematiske analysen viser at det er stor enighet både blant de ulike

aktørene og departementet om at digitalisering kan bidra til å fremme

utdanningskvalitet. Digitalisering antas å kunne styrke profesjonsrelevans, 

studentaktivitet og gjøre det mulig å tilby helhetlige utdanningsprogram på

tvers av campuser. Studien indikerer også at fagansatte trenger mer

kompetanse og institusjonene trenger nasjonale støttestrukturer for å 

kunne realisere potensialene.

Helt konkret trengs det mer kunnskap om hvordan ulike oppgavetyper, 

arbeidsformer, digitale ressurser, og ikke minst vurderingsformer best 

designes for å sikre kvalitet.



• Handler om å sette studentens læring i fokus – og fasilitere for aktive læringsformer

• Barr & Tagg (1995) sin artikkel peker på sentrale utfordringer i utdanningsstrukturene

• For utdanningsinstitusjonene betyr det en endring av tenkemåte: fra forelesningsbasert 

undervisning med mye monologer til aktive læringsformer i klasserommet og mellom

forelesingene. Dette er en tenkemåte som har konsekvenser for fysisk og digitalt 

læringsmiljø, kompetanse, delingskultur, insentivordninger, pliktavregning mm. 

from

TEACHING 
to

LEARNING



Damşa, C., et al. (2015) “Quality in Norwegian Higher Education: 

A review of research on aspects affecting student learning.” NIFU 

rapport 2015:24

Organisering av læringsaktiviteter og undervisning som har 

betydning for studentens læring:

- aktiv læring

- mer tilbakemeldinger

- pedagogisk utnytting av digitale ressurser

- mer interaksjon mellom foreleser og student

Lillejord, S. et al. (2018) “Learning and teaching with technology 

in higher education-a systematic review.” Kunnskapssenter for 

utdanning, Oslo. 

- Teknologiske praksiser ikke integrert, men som tillegg til 

undervisning

- Fortsatt tradisjonelle praksiser  

- Fortsatt en vei å gå 

- Vi må ha mer studentsentrerte læringsformer, som innebærer 

etablering og utvikling av kursteam og utvikling av læringsdesign  

Forskning om studentenes læringsutbytte i høyere utdanning



Instruction-related categories (Schneider and Preckel, 2017)

# Category Key Findings

1 Social interaction

Teacher’s encouragement of questions and discussion (rank 11) 

Open-ended questions (rank 16)

Small-group learning (rank 27)

2
Stimulating meaningful 

learning

Thoughtful preparation and organization of the course (rank 3)

Clear course objectives and requirements (rank 13)

Point out how new content relates to the students’ lives, experiences and aims (rank 17)

Provide intellectual challenges and encouraging independent thought (rank 26)

3 Assessment
Student peer-assessment (rank 1)

Student self-assessment (rank 8)

4 Presentation
Clarity and understandability (rank 4)

The teacher’s stimulation of the students’ interest (rank 9)

5 Technology

Games with VR (rank 27)

Simulations with VR (rank 37)

Blended learning (rank 52)

Group learning with technology (rank 77)

6 Extracurricular training

Training in general study skills (rank 60)

Self-management training programs (rank 52)

- More effective to train study skills in the context of a concrete course, than general skills outside 

class 



Learner-related categories (Schneider and Preckel, 2017)

# Category Key Findings

7 Intelligence and prior achievement

GPA high school (rank 7)

Admission test (rank 10)

Intelligence (rank 30)

8 Strategies

Class attendance (rank 6, correlation only)

Effort regulation (rank 13)

Strategic approach to learning (rank 17)

Deep approach to learning (rank 83)

Surface approach to learning (rank 103)

9 Motivation
Performance self-efficay (rank 2) – ability to believe in mastery of own study /mestringstro

Set grade goals for themselves (rank 5)

10 Personality Test anxiety (rank 104)

11 Context Financial support (rank 37)  



Strøm på gammel praksis…..

+



Hva er relevant teknologi for å digitalisere læreprosessen?

Læringsteknologi
• Progresjonsoversikt og learning analytics

(dashboards) personnivå

• Samarbeids- og delingsverktøy

• Kontorstøttesystemer

• Learning communities

• Innhold/kunnskapsbaser

• Vurderingsløsninger med tilbakemelding

• Adaptiv læringsstøtte og AI

• Personlig assistent og chatbot

• Simuleringer, Games, VR/AR

• Klasseromsteknologi

Undervisningsteknologi
• Progresjonsoversikt og learning analytics

(dashboards) person- og klassenivå

• Samarbeids- og delingsverktøy

• Kontorstøttesystemer

• Learning communities

• Innhold/kunnskapsbaser

• Vurderingsløsninger med tilbakemelding

• Funksjoner for adaptive læring, chatbots og 

AI basert læring 

• Simuleringer, Games, VR/AR

• Klasseromsteknologi og aktivitetsverktøy



- hva skal til for å lykkes?



FORELESER

ORGANISASJONSTUDENT

FORELESER

• Tydeliggjøre forelesers nye rolle

• Utvikle/Beslutte pedagogiske rammebetingelser

• Utvikle pliktavregning, arbeidsbelastning, honorering og 

merittering som promoterer nye måter å undervise på

• Tilby pedagogisk kompetanseutvikling (pedkurs og læringsdesign)

• Relevant og nyttig systemstøtte og datadrevet innsikt

STUDENT

• Forventningene til studentene og deres innsats

• Fasilitere studentenes forståelse for hva ansvar for egen læring betyr

• Legge til rette for et samstemt fysisk og digitalt læringsmiljø som støtter og

motiverer studentene

• Involvere studentene i institusjonens arbeid med utvikling av undervisning og 

læring 

• Relevant og nyttig systemstøtte og datadrevet innsikt

ORGANISASJON

• Benchmarking: Hva kan vi lære av andre? 

• Innsiktsarbeid: trendrapporter, datafangst og læringsanalyse – Hva fungerer?

• Pilotering: Hvilken teknologi og pedagogiske modeller fungerer i våre tilbud?

• «Talking about Learning»: Hvordan endre tenkemåter? – kulturelle endringer

• Implementering/utrulling: “Push or pull” i balanse?

• Standardisering eller variasjon av leveransemodeller?



Rapporten «BI2020 How do we teach and learn?» fremhever 

følgende fem områder med tilhørende konsekvenser:

Foreleseren Facilitator, veileder
En ny rolle der design og organisering av læringsaktiviteter blir sentralt i å støtte studentenes læring. Krever ny kompetanse og nye måter å 

tenke og jobbe på. Eks veiledningstid på kontoret blir «virtual office hours», monolog erstattes med aktive læringsøkter.

Forelesningen Flipped & blended classroom med aktive læringsformer
Nye undervisningsmodeller utnytter teknologien til å skape mer aktiv, fleksibel og dypere læring. Krever relevant læringsteknologi 

og fysiske rom som støtter opp under aktive læringsformer. Eks runde bord/gruppeauditorier for å tilrettelegge for aktive forelesninger.

Curriculum Digitalt & fragmentert
Pensum blir stadig mer digitalt og stykket opp i f.eks artikler og videoer.  Jo bedre læringsutbyttebeskrivelsene defineres, jo mindre behov  

er det for et definert pensum. Studentene kan finne frem til kunnskapen selv for så å bearbeide den sammen med foreleser og medstudenter.

Student New ways of working
Studentenes digitale kompetanse er omdiskutert, deres atferd på ulike samarbeidsplattformer viser likevel at de behersker ny 

kommunikasjonsteknologi. Dette kan institusjonen gjøre til en fordel for seg og studentene. Eks gjennom bruk av digitale læringssamfunn.

Exam Competence based/skills oriented

Eksamener der studentene memorerer fra pensum faller i verdi til fordel for vurderingsformer der studentenes ferdigheter til å anvende 

kunnskapen dokumenteres. Krever fornyelse i vurderingsformer. Eks 21st century skills inn som del av vurderingen/dokumentasjonen.

www.bi.no/bi2020



Kursteam og læringsdesign

16

En vellykket pedagogisk 

transformasjon krever en 

systematisk 

fremgangsmåte for å utvikle 

fremragende, relevante og 

velfunderte 

læringsopplevelser med 

digitale og analoge 

læringsaktiviteter gjennom 

kursteam på tvers av 

campus.

Handelshøyskolen BI, 2018

www.bi.no



Hva er læringsdesign?

Læringsdesign handler om å planlegge studentenes 

læringsprosess ved å definere en sekvens av læringsaktiviteter for 

å nå læringsmålene i et kurs - både det som skjer på campus, på 

nett, og å lage gode koblinger mellom de læringsaktivitetene som 

utvikles for studentene og det læringsarbeidet de gjør selv. 

Handelshøyskolen BI, 2018



BI Workshop for læringsdesign består av 6 steg

Brainstorming Modellkurs  

Utvikling kursplan med valg

av læringsformer/-aktiviteter

og vurderingsformer

Studentenes forutsetninger

og læringsbehov

Oppsummering:

Kurset i framtiden

Oppsummering: 

Kurset nå

Aksjonsplan

for kursteamet

1

4

2

5

3

6

Handelshøyskolen BI, 2018
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