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Svar fra Handelshøyskolen BI på «enkel kartlegging av tiltak 
knyttet til Digitalisering av utdanning 
 
Handelshøyskolen BI har ingen pågående initiativ som passer inn under den strategiske satsningen 
«fundament for mobilitet og deling».  Grunnen til dette er at vår systemportefølje er bygget rundt det 
studentadministrative systemet Banner fra Ellucian, snarere enn FS, og at vi heller ikke er en del av 
Samordna opptak. Når det gjelder arbeidslivsportalen og løsninger for internasjonal mobilitet er vi 
interessert i å være en del av dette, men har ikke egne satsninger på området.  
 
Vi har et stort behov for at det utvikles generelle API’er i fellesløsningene sektoren tar frem på andre 
områder, slik at det er mulig for oss å ta i bruk disse uten en omfattende integrasjonsjobb. Fleksible 
løsninger basert på API’er anbefaler vi uansett, da dette gir fleksibilitet ift nye løsninger både vi og sektoren 
som benytter FS trenger.  
 
Innenfor området Fremtidens læringsprosesser har vi pågående tiltak. Det tiltaket der vi ser at vi kan tilføre 
sektoren verdi faller imidlertid litt utenfor satsningsområdene som sådan, men vi velger allikevel å nevne 
dette siden det er koblet sterkt til støtte av læringsprosesser (nærmere bestemt eksamen).  
 
Vi kjører følgende initiativ på BI innen området «Fremtidens læringsprosesser» 
 
Tittel: Digitalisering av eksamen 
Scope: Fase ut vårt egenutviklede system DigiEx til fordel for Wiseflow. Per i dag i pilotfase, endelig 
beslutning tas til høsten. Tidligste mulig utskifting: vår 2020.  
Hvor kan vi bidra inn i sektoren/ta en ledende rolle: Der løsningene sektoren har valgt (Wiseflow/Inspera) 
fokuserer på gjennomføring av eksamen + sensur har BI lagd store ressurser i å utarbeide effektiv prosess 
støtte for eksamensprosessen, fra utarbeidelse og kvalitetssikring av eksamensoppgaver og 
sensorveiledninger, til fordeling i «bunker» og sensorpar. Eksamensprosessen er en relativt likens prosess på 
tvers av universiteter og høyskoler og vi oppfatter fra dialogen med UniWise at også andre universiteter og 
høyskoler har tilsvarende behov, mens dette ikke er prioritert av sektoren for utvikling hos leverandøren. Vi 
har en fungerende løsning med spesifikasjoner som vi er svært interessert i å dele med resten av sektoren. 
Vi tror at det med små tilpasninger kan gi et effektivitetsløft dersom det implementeres som en 
sektorløsning i Wiseflow. Slik vi forstår det er støtten FS tilbyr ganske lik Banner på dette området, så her har 
vi relevante løsninger vi ønsker å dele. Inspera har vi ikke sett like nøye på, men vi antar det er samme 
løsning der.  
 
 
Tittel: Discover/ Business Insights 
Scope: Sette opp et datavarehus basert på Microsoft Azure, for å muliggjøre datadrevne beslutninger og 
forretningsutvikling basert på data. Videreutvikling av BIs frafallsmodell for å hindre studentfrafall er en del 
av dette.  
Hvor kan vi bidra: Våre datakilder er egen søker-opptaksløsning, Banner og ItsLearning. Det er dermed lite å 
hente på å samordne teknisk implementering. Vi kan bidra med tankesettet på hvordan vi jobber med 
Business Intelligence og modellering, og gjennomgang av erfaringene våre rundt frafallsmodellen og 
arbeidet med denne.  
 
 
 



   
 

 

 

Tittel: FOME/ Insendi 
Scope: BI er en del av en allianse (FOME – Future of Business Education) med ledende business schools 
worldwide, for å utvikle executive kurs / etter- og videreutdanningskurs basert på en læringsmodell utviklet 
av Imperial College levert på eget LMS – Insendi plattformen - utviklet her.  
Hvor kan vi bidra: Liten mulighet til å bidra i denne fasen. Tidlig i prosessen, fokus på samhandling med de 
andre i alliansen. Stort fokus på Business Schools.  
 
Vi jobber også generelt med heving av digital kompetanse både i administrativ og faglig stab, samt 
videreutvikling av kurstilbud og eksperiment med læringsformer. Dette er imidlertid ikke konkret nok til å 
kunne samkjøre med noen sektorinitiativ på nåværende tidspunkt.  
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Enkel kartlegging av tiltak knyttet til digitalisering av utdanning

Under finn de ei oversikt over pågåande eller planlagde tiltak ved HVL innanfor dei områda som er omtala i
handlingsplanen. Nokre av desse knyt seg direkte til satsingar som er i gang nasjonalt –eller på tvers av
institusjonar, andre er lokale, men der vi ser at samarbeid er ønskjeleg.

Høgskulen på Vestlandet ser dessverre ikkje at vi kan vere prosjekteigar eller leiar i nasjonale prosjekt i denne
runden –men ønskjer å vere aktiv deltakar i prosjekt i tråd med det vi peikar på under her.

1. Bibsys DLR
• Målsettingar og avgrensingar:

HVL sitt utdanningsutval vedtok i juni 2019 at HVL skal gå inn i DLR-konsortiet med sikte på å
implementere DLR som delingsplattform ved HVL fom. 2019, med mål om å styrke delingskulturen ved
HVL og i sektoren. https://www.unit.no/tjenester/dlr-digitale-laeringsressurser

• Samarbeidspartnarar:
OsloMet, NTNU og BI er allereie medlemmer av konsortiet som vert forvalta av Unit. Dette er allereie et
fellesprosjekt for UH-sektoren, men HVL ser på dette som ein gylden anledning til å gå inn og medverke til
utvikling av felles delingskultur, universell utforming, opphavsrett, metadata og delingskultur i sektoren.

• Status:
I drift. Forvalta av Unit

• Finansiering:
Institusjonane som går inn i konsortiet betalar ein fast sum for å bli medlem i tillegg til ein variabel sum
relatert til storleiken på institusjonane og talet på brukarar/lagring. Dette er ein liten kostnad samanlikna
med gevinstar på kort og lang sikt med tanke på delingskultur.

• Korleis kan eit breiare samarbeid styrke dette tiltaket:
HVL vil jobbe for at andre institusjonar også deltek og bidreg til utvikling av delingskultur i UH-sektoren og i
samfunnet generelt. Dette er ein viktig del av samfunnsoppdraget for alle institusjonar innan høgare
utdanning. Alle former for kunnskaps- og forskingsformidling vil dra nytte av at sektoren har en felles

https://www.unit.no/tjenester/dlr-digitale-laeringsressurser
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lagrings- og delingsplattform, men det er viktig at så mange som mogeleg sluttar opp om felles løysingar 
som dette for å kunne hauste gevinst av- og bli enno betre på rett deling, til rett tid, til rett målgruppe 

• Kontaktpersonar:  
Turid B. Hitland, avdelingsleder Bibliotek; Morten Morlandstø, senterleder Senter for nye medier; Idar 
Magne Flemmen, nestleiar IT. 

 
2. Ny kunnskapskanal 
• Målsettingar og avgrensingar:  

Prosjektet «ny kunnskapskanal» foreslår konkrete tiltak for å kunne utvikle nye, gode digitale 
fellesløysingar for lagring, gjenfinning, og publisering av forskingsformidling til eit breitt publikum. 
Prosjektskildring av 6. juni 2019 vedlagt. Prosjektet foreslår å etablere ei strøymeløysing gjennom ein 
eigen medieplattform for forskingsformidling i UH-sektoren på video og lyd. 

• Samarbeidspartnarar:  
Unit, KD, NRK, Nasjonalbiblioteket, UH-sektoren, forskning.no, m.fl. 

• Status:  
Dialogmøte med KD gjennomført vår 2019, sektormøter pågår p.t., ref. vedlegg. 

• Finansiering:  
Finansieringsbehov skildra i vedlagte prosjektskildring. Finansiering uavklart pt. 

• Korleis kan eit breiare samarbeid styrke dette tiltaket:  
Grensesnitt og  overlapp med DLR som generelt LOR (learning object repository) og delingsplattform, men 
her er det i tillegg skissert behov for «mediehus», djuplagring av audiovisuelt materiale av kulturhistorisk 
verdi, strøymetenester osv. Må verte utgreia vidare med tanke på mogeleg bruk av same infrastruktur og 
IT-arkitektur 

• Kontaktpersonar ved HVL:  
Senterleder Morten Morlandstø, senter for nye medier; Avd.leder Svein Ove Eikenes, Samhandling; ; Idar 
Magne Flemmen, nestleiar IT 

 
 
3. Mooc-plattform og portal 
• Målsettingar og avgrensingar:  

Unit tilbyr ei løysing som m.a. NTNU og OsloMet allereie har valt. HVL treng noe tilsvarande, spesielt i Diku 
og andre samarbeidsprosjekt i sektoren der målet er å dele utvikling av digitalt læringsinnhald med andre 
aktørar i sektoren. https://www.unit.no/tjenester/mooc-plattformer-og-portal 

• Eventuelle samarbeidspartnarar:  
Unit, UH-sektoren 

• Status:  
HVL vurderer behovet. Viktig å ha en open mooc-plattform med tanke på å kunne dele meir enn bare 
enkelte læringsobjekt, men heilskaplege læringsmiljø med læringssti og læringsdesign, mot andre i 
sektoren, samfunnet og internasjonalt. 

• Finansiering:  
Kostnader for den enkelte institusjon vil synke jo fleire som går inn i konsortiet i regi av UNIT 

• Korleis kan eit breiare samarbeid styrke dette tiltaket:  
Ein Mooc-plattform vil gjere det enklare å lage og dele heilskaplege digitale undervisningsopplegg 
(læringsdesign) for heile emne, studieprogram ol. Det er i prinsippet mogeleg i dag i LMS slik som Canvas, 
men openheit og fleksibilitet er i praksis ikkje like stor som ved bruk av en open source plattfrom som t.d. 
Open EdX  

• Kontaktpersonar:  
Prorektor Bjørg Kristin Selvik, Senterleder Morten Morlandstø; Idar Magne Flemmen, nestleiar IT 

 
 
4. Læringslab  

https://www.unit.no/tjenester/mooc-plattformer-og-portal
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• Målsettingar og avgrensingar: 
Ved HVL Kronstad er det teikna inn  eit areal avsett til  læringslab.  Høgskulen ønsker å innreie  dette 
arealet på ein måte som legg til rette for eksperimentering med nye undervisningsformer, spesielt med 
tanke på samvirket mellom fysiske og digitale  løysingar. Arealet bør vere ein arena for samhandling på 
tvers av utdanningar  og faggrupper. Fullstendig mandat her: K2 Læringslaboratorium mandat for 
gruppe.pdf.  

• Eventuelle samarbeidspartnarar: 
Mellom andre VilVite, Makerspace Norge (http://norwaymakers.org/), NCE medialab (Media City Bergen). 

• Status: 
Læringslaben vert teken i bruk august 2020. Bruk av laben er ikkje planlagt; dette skjer tidlegast våren 
2020 i samarbeid med dei ulike fagmiljøa. 

• Finansiering: 
Bygging er finansiert som del av prosjektet K2, finansiering av drift er ikkje bestemt. 

• Korleis kan eit breiare samarbeid styrke dette tiltaket : 
Eit godt samarbeid på tvers av UH-sektoren er viktig for å utveksle gode praksisar og løysingar som fremjar 
læring internt i institusjonane og ut mot samfunnet. Det vil vere viktig å standardisere løysingar/modellar 
for samhandling og deling.  

• Kontaktperson: 
Knut Erik Kismul 

 
 
5: Heve digital kompetanse 
• Målsettingar og avgrensingar 

HVL sitt styre skal i styremøtet i juni avgjere om det skal opprettast ei eining for utvikling av undervisning 
og læring. På den eine sida skal eininga gje praktisk, pedagogisk og teknisk støtte til utvikling av 
undervisning og læring, og til gjennomføring av nye undervisningsopplegg, og på den andre sida skal 
eininga sørge for systematisk kompetanseutvikling av pedagogisk, didaktisk og digital kompetanse. HVL vil 
ikkje kunne lukkast med ei satsing på å utvikle og fornye undervisning utan ei sterk satsing på 
kompetanseutvikling. Den digitale kompetansen er ein svært viktig del av dette. Dette er og ei av 
hovudårsakene til at desse arbeidsoppgåvene vert samla i den nye eininga.  

• Status: Under oppretting 
• Finansiering: Intern 
• Korleis kan eit breiare samarbeid styrke dette tiltaket  

Modular for opplæring i system/programvare, ressurssider for undervisningspersonale, og strategisk 
innretting på kompetanseutvikling er noko som ein med fordel kan dele i sektoren.   

• Kontaktperson: prorektor Bjørg Kristin Selvik 
 
 
6. Canvas  
• Målsettingar og avgrensingar: 

Det er i dag eit godt samarbeid i sektoren når det gjeld læringsplattformen Canvas, og HVL ynskjer at dette 
samarbeidet fortset. Dette er viktig for å få brukt mogelegheitene som ligg i læringsplattformen. Nokre 
prosjekt som er viktig i den næraste tida er: 

o Canvas – evaluering av innføring 
o Felles aksept av pedagogiske verktøy som kan integrerast med Canvas 
o Språkgruppe som jobbar med omsettingar i Canvas til bokmål og nynorsk 

• Kontaktperson:  
David Parmentier, Avdeling for utdanningskvalitet 

 
 
7. Studentaktiv læring  
• Målsettingar og avgrensingar: 

https://hvl365.sharepoint.com/sites/K2-Lringslaboratorium/Delte%20dokumenter/Arbeidsomr%C3%A5de/K2%20L%C3%A6ringslaboratorium%20mandat%20for%20gruppe.pdf
https://hvl365.sharepoint.com/sites/K2-Lringslaboratorium/Delte%20dokumenter/Arbeidsomr%C3%A5de/K2%20L%C3%A6ringslaboratorium%20mandat%20for%20gruppe.pdf
https://hvl365.sharepoint.com/sites/K2-Lringslaboratorium/Delte%20dokumenter/Arbeidsomr%C3%A5de/K2%20L%C3%A6ringslaboratorium%20mandat%20for%20gruppe.pdf
http://norwaymakers.org/
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Ved HVL er det fleire fagmiljø som testar ut ulike metodar for å drive studentaktiv læring, og særskilt 
gjennom VR-teknologi og spelbasert læring. Dette er pr. i dag ikkje organisert i prosjektform på 
institusjonsbasis. Den er venta at eining for utvikling av undervisning og læring som skal opprettast i 
styremøte ved HVL i juni vil kunne ha ei koordinerande rolle internt, men også medverke til samarbeid 
nasjonalt og internasjonalt.  

• Kontaktperson: 
Prorektor Bjørg Kristin Selvik 

 
 
8. Vestlandsklassar - fleircampus undervisning 
• Målsettingar og avgrensingar: 

I fusjonsprosessen i HVL har det vore ei målsetting at ein skal leggje til rette for eit godt samarbeid på tvers 
av campus. Det er stor geografisk avstand mellom dei tre campusane som har lærarutdanning. Den nye 5-
årige lærarutdanninga set store krav til fagmiljøa som må samarbeide for at studentane skal få velgje dei 
fagkombinasjonane dei ynskjer uansett kva campus dei vel å starte på. I arbeidet med studieportefølgje 
ved fakultet for Lærarutdanning, Kultur og Idrett (FLKI) har ein brukt omgrepet «Vestlandsklasse» for å sei 
noko om korleis organisering av eit campusovergripande fagsamarbeid kan sjå ut. HVL har gode 
føresetnader for å få til arbeide med vestlandsklassar. Høgskulen har god kompetanse på pedagogisk bruk 
av teknologi og har over fleire år arbeidd med nettstøtta utdanningar med ulike modellar for organisering. 
Arbeid med digitalisering av utdanning er likevel ei oppgåve som høgskulen ikkje kan seia seg ferdig med. 
Det er ofte slik at digitaliseringsarbeid er igongsett av «eldsjeler «eller einskilde miljø. Utfordringa for HVL 
er å få heile fagmiljøet med på ny organisering av utdanning i ei tid der ein også arbeider med sjølve 
innhaldet i utdanninga.  
Eit av grepa HVL har gjort er å etablere eit team med både teknisk og pedagogisk kompetanse for å støtte 
opp om dei fagmiljøa som er først ute med å tilby si undervisning organisert som vestlandsklasse. Teamet 
kjem særleg med innspel på verktøy og kompetanseheving. Det er også sett av økonomiske ressursar til 
dei faga som ynskjer prøva ut denne organiseringa.  

• Samarbeidspartnarar: 
HVL deltek i UH Nett vest si «Arbeidsgruppe for digitalt samarbeid» som er eit nettverk på tvers av 7 U/H 
institusjonar på vestlandet. Nettverksarbeidet har stort potensiale og er aktivt i bruk.  

• Finansiering: 
Ekstern finansiering gjennom DIKU og tidlegare Norgesuniversitetet har vore ein svært viktig bidragsytar 
for mykje av den utviklinga HVL har fått til på dette feltet.  

• Korleis kan eit breiare samarbeid styrke dette tiltaket: 
Ny teknologi, nye arbeids- og vurderingsformer og refleksjonar rundt dette set krav til dei tilsette. Arbeid 
med kompetanseheving kunne vore eit felles samarbeidsprosjekt mellom U/H-institusjonar. 

• Kontaktpersonar: 
Prodekan Sigurd Sandvold, prodekan Gunn Haraldseid, Førsteamanuensis Aslaug Grov Almås 

 
 
 
9. Digitalisere og forenkle prosesser knyttet til Erasmus studentmobilitet. 
• Målsetting og avgrensing:  

Prosjektet går ut på å digitalisere og forenkle prosesser knytt til Erasmus studentmobilitet. Erasmus 
Without Papers er eit prosjekt som opprinneleg vart etablert av European University Foundation og målet 
med prosjektet er å få fleire studentar til å velge Erasmus-utveksling ved å gjere det enklare for 
studentane.  
UiB og eit par andre norske UH-institusjonar har kome i gang og nå skal også HVL ha eit prosjekt som går 
på å forenkle Erasmus-prosessen for studentane slik at administrativt arbeid ikkje er eit hinder for 
utveksling. Heilt konkret handlar det om å digitalisere prosessen med Learning Agreements, Grant 
Agreements og stipendutbetaling. I tillegg vil HVL-prosjektet også omfatte tiltak knytt til marknadsføring av 
Erasmus-programmet og evt. utvikle ein Erasmus-app for HVL-studentar.  

• Samarbeidspartnarar: 

https://hvl365.sharepoint.com/:w:/r/sites/StudieportefoljeutviklingFLKI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2457C23B-9331-4777-8C86-711E9A4AC0B5%7D&file=Sak%20om%20studieportef%C3%B8lje%20FLKI%202020-21.docx&action=default&mobileredirect=true
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Dette er eit internt prosjekt men vi er avhengig av samarbeid i sektoren for å oppnå full suksess. HVL har også 
meldt inn behov for slikt samarbeid i innspel til stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet.  
Relevante samarbeidspartnarar: UNIT (Om for eksempel å få FS til å snakke med Mobility Tool), DIKU, andre 
UH-institusjonar som har starta dette arbeidet før HVL 
• Finansiering: 
Slik det foreligg i dag, internt og eigenfinansiert prosjekt. 
Kontaktperson: Erasmuskoordinator Marit Schulstad Wasa 
 
Felles nasjonalt masteropptak 
HVL ser positivt på at nasjonalt masteropptaket er sett på dagsorden i den nasjonale handlingsplanen for 
digitalisering.  Vi ønsker at eit felles masteropptak prioriteres ettersom vi ser et stort behov for samordning på 
tvers av institusjonar på dette området. Gjennom erfaring frå den nasjonale opptaksmodellen (Samordna 
opptak) har vi god kunnskap som gir eit godt utgangspunkt for utvikling av tilsvarande modell for felles 
masteropptak.  
Det er oppretta eit forum for opptaksleiar, der eit felles nasjonalt masteropptak er sett på agendaen, og ein 
har allereie hatt ein workshop kor opptaksleiarane ved institusjonane og representantar frå UNIT deltok. HVL 
stiller seg positiv til å bidra og ønsker at det påbegynte arbeidet fortsetter. Vi ser for oss at 
opptaksleiarforumet sammen med UNIT får ei viktig rolle i dette arbeidet.  
Eit felles masteropptak vil gjere det meir forutseieleg både for studentane og institusjonane, og på den måten 
gjere prosessen med opptak meir effektiv. Det vil være lettere for studentane å navigere i studietilbodet, dei 
får svar samtidig, og like studier kan i større grad ha like opptakskrav. Dette medføre i større grad 
likehandsaming og åpnar for at ein kan digitalisere og effektivisere sakshandsaminga.  Dette vil gje gevinst 
både for institusjonane, men ikke minst også for søkjarane. 
 
Arbeidslivsportalen 
HVL deltek i referansegruppa med to medlemmer. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørg Kristin Selvik  
 
Prorektor for utdanning  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrivne signaturar. 
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Begrunnelse                                        

Formidling av kunnskap er en hovedoppgave for universiteter og høgskoler. Tekst har dominert 

formidlingen fra UH-sektoren, men formidling på video og lyd har også lange tradisjoner, opptil 60 år 

på noen institusjoner. De siste årene, og særlig de fem siste årene, er denne formidlingen blitt langt 

mer variert og omfattende, blant annet på grunn av nytt utstyr, nye produksjonsmetoder, ny 

distribusjon, og nye brukervaner. Disse endringene blir også gjeldende for UH-sektoren: Mange 

universiteter har satset store ressurser på medieproduksjon for undervisning og formidling. 

Satsingene har ført til økt produksjon av audiovisuelt innhold.  Dette har i sin tur skapt behov ny 

infrastruktur i hele «verdikjeden» slik som lagring av innhold, nye arenaer for samhandling og deling, 

samt moderne og nye publiseringsløsninger. 

 Brukervaner utenfor sektoren forandrer seg raskt, i takt med teknologiske nyvinninger. Nye og store 

endringer er ventet de kommende årene. 



 Infrastruktur for audiovisuell formidling på universitetene er pr. i dag lite utviklet, og er generelt 

svakt ivaretatt i sektoren.  Dette innebærer en risiko for at historisk materiale går tapt, og at UH-

sektorens formidling ikke vil bli tilgjengelig, og ikke vil være ikke fremtidsrettet. I økende grad blir 

dette en risiko. For forskningsformidling er problemstillingene rundt «fake news» spesielt 

påtrengende.   

Sektorens videoformidling er i dag fragmentert og spredt på mange kanaler. 

 Manglende arenaer for samhandling begrenser bruksverdien. Dersom investeringene i moderne 

produksjon for formidling og undervisning skal komme til stor nytte, må institusjonene forbedre sin 

arkivering, gjenfinning og publisering gjennom økt samhandling.  

NRK, har gjennom det faste programmet «Kunnskapskanalen» på NRK 2, formidlet produksjoner fra 

sektoren siden 2009. 1. januar 2019 avsluttet NRK samarbeidet om publisering, i denne 

formen. Senere har NRK åpnet for at videoproduksjoner fra UH-sektoren likevel kan inngå i linært 

sendeskjema etter individuell vurdering av hvert program.  

Prosjektet «ny kunnskapskanal» foreslår konkrete tiltak for å kunne utvikle nye, gode digitale 

fellesløsninger for lagring, gjenfinning, og publisering av forskningsformidling til et bredt publikum.   

 Prosjektet foreslår å etablere en strømmeløsning gjennom en egen medieplattform for UH-

sektorens forskningsformidling på video og lyd.  

Mandat og forankring 

Siden 2017 har fagfolk innen medieproduksjon på institusjonene hatt jevnlige møter og diskusjoner 

om hvordan spesielt videolagring og metadata innen sektoren kunne bli bedre og mer felles. 

Beslutningene i NRK gjorde at UH-sektoren høsten 2018 intensiverte samtaler om å etablere en egen 

kunnskapskanal. Rektoratet ved UiB hadde allerede i 2017 foreslått få en slik «UiB-kanal» utredet, 

men da med utgangspunkt i den lokale kunnskapsklyngen i Media City Bergen.     

Representanter fra UiT, NTNU, UiO, UiS, UiB og HVL vedtok, etter forslag fra UiB, i desember 2018 å 

etablere en ny nasjonal kunnskapskanal.    Vedtaket var forankret ved at samtlige rektorater ved 

nevnte institusjoner på forhånd hadde gitt positiv støtte til initiativet.  

Vedtaket hadde følgende ordlyd: 

  “Institusjonene søker å finne felles løsninger for lagring, avlevering, publisering og tilgjengeliggjøring

 av audiovisuelle produksjoner fra UH-sektoren. Kanalen skal være en innovativ, 

digital delingsarena som formidler ny og eksisterende kunnskap til samfunnet. Institusjonene ønsker 

et styrket samarbeid for å jobbe frem en løsning for en ny kunnskapskanal.  

UiB påtok seg, inntil videre, prosjektlederansvar for den nye Kunnskapskanalen.” 

Dette vedtaket fra 2018 har vært førende mandat for arbeidet med prosjektet «ny kunnskapskanal» 

I april 2019 ga Kunnskapsdepartementet sterk støtte til planene om å etablere en kunnskapskanal. 

 Dette skjedde i et møte med institusjonene (UiO, UiB, NTNU). 



Statssekretær Rebekka Borsch uttalte at departementet både støttet initiativet, og ville være villig til 

å delfinansiere prosjektet. Hun uttalte at «det er viktig å få fram troverdig informasjon fordi 

kunnskapen er under press og at det er viktig å vite at informasjonen kommer fra en autoritativ kilde 

som universitetene.» Hun presiserte at også at institusjonene i hovedsak måtte bære kostnadene 

med å utvikle prosjektet. Videre pekte departementet på at prosjektet måtte inn i UNITS 

handlingsplaner.  

Prosjektet fulgte opp i mai 2019 med å holde et presentasjonsmøte for relevante fagpersoner i UNIT, 

og vil gjennomføre et nytt møte i Trondheim 17. juni. I tillegg er ledelsen i UNIT informert om 

planene, både fra prosjektet og fra KD.  

            

Hovedmål og gevinster 

   Prosjektet har utfra  mandatet definert følgende hovedmål: 

• Å formidle ny og historisk kunnskap fra UH-sektoren gjennom å etablere egen medieplattform 
og egen web-portal, og gjennom å utvikle et omfattende distribusjonssamarbeid, mellom 

institusjonene og med eksterne partnere.   

• Å bevare og ta i bruk institusjonenes videoarkiver, og utnytte dette materialet til nye 

produksjoner.  

• Å øke kvaliteten på formidlingen fra UH-sektoren, og å utvikle interessen og kunnskapen hos 
folk flest for forskning og forskningsområder.  

 

Nivå Beskrivelse Suksesskriterier 

Overordnet En strømmetjeneste med 

egen portal og stor 

distribusjon, 

«universitetenes mediehus». 

Øke viktigheten av, og øke 

interessen for   

forskningsformidling, spesielt 

på video.  

Effektmål  Video og lyd gjøres lett 

tilgjengelig 

Formidlingen får økt kvalitet, 

mer innhold, større 

rekkevidde 

Historisk innhold sikres 

 

God nettportal 

 

Folk bruker og liker 

Kulturarven, innhold bevares 

Resultatmål  Økt samarbeid i sektoren, 

felles ny arena 

Dugnadsånd  

Alle vinner litt 



Samarbeid og deling av 

innhold. 

Gode arkiver 

Gjenkjenning og autorative 

data i formidling  

Springbrett til fremtidens 

formidling 

Gjensidige og gode 

distribusjonsavtaler 

Institusjonene prioriterer 

arbeid for Kunnskapskanalen 

 

Prosjektets leveranser  

Prosjektet foreslår i første fase å spesifisere krav til brukerportal og medieplattform. Dette er kjernen 

i løsningen.  

Spesifikasjon er starten på en prosess for anskaffelser. En slik prosess er allerede forberedt blant 

annet gjennom møter med aktuelle leverandører. 

 

                                   

Leveranser 

 

Beskrivelse 

 

 

Kunnskapskanal: 

 

 

Plattform og sluttbrukertjenester anskaffes, tilrettelegging av innhold og 

presentasjon gjøres fra UH-sektoren. 
 

 

Innmating av alt 

innhold 

Behandling av 

innhold 

Lagring av alt 

innhold  

Back up-

dokumentasjon på 

alt som er publisert 

Videodistribusjon 

 

De ulike institusjonene tilrettelegger innhold. Levranseplattformen 

håndterer prosesser.  

Prosjektet må avklare hvor stort volum av video skal publiseres og 

standardisere kvalitet (båndbredde).   

Sky-lagring inkludert i løsningen. 

Nasjonalbiblioteket 

 

 

Spesifisere distribusjonsbehov 



 

Analytics 

 

Spesifisere  ønsket kunnskap om brukervaner   

Sluttbrukertjenester: 

Nasjonal portal 

Lokale portaler 

Spesifiseres og prioriteres. Hvem blir brukerne? Hvilke skjermer blir 

mest brukt? 

 

  

Desk 

Universell utforming 

Logistikk, planlegging, klargjøring, redaktør. Grunnlag for innholdet både 

i spillelister og redaksjonell prioritering. 

 

Avgrensninger (ikke del av leveranse) 

• De enkelte institusjonenes lokale lagringsløsninger for video er ikke en del av prosjektet, men 

må kunne samhandle med Kunnskapskanalen. 

• Systemer for lagring og LOR (Learning objects repository) til undervisning må kunne samhandle 

med Kunnskapskanalen, men er ikke omfattet av leveransen. Kunnskapskanalens videoer må 

kunne «fanges opp» av et LOR.   

• Integrasjoner med sektorens læringsplattformer er ikke en del av leveransen, og må 
gjennomføres lokalt. 

• Institusjonenes nødvendige «innholdsarbeid» og tilrettelegging for publisering er ikke en del av 
leveransen. 

 

Målgruppe 

Målgruppen for en kunnskapskanal er bred og allmenn, men kjernegruppen vil være studenter, 

ansatte i UH-sektoren, i tillegg til personer som er interessert i forskning og formidling. 

Kanalen er tenkt å ha en redaksjonell og faglig kategorisering av innhold og tjenester, men skal ikke 

være journalistisk i sin behandling av de enkelte produksjonene. Dette er UH-sektorens egen 

kommunikasjon. 

 Kanalens innhold vil blant annet bestå av aktuelle videoer fra ulike forskermiljøer, direktesendinger 

og opptak fra arrangementer i og rundt institusjonene, studioproduksjoner og arkivinnhold.  

 Det er naturlig og nødvendig at alt innholdet er fritt tilgjengelig for alle brukerne, men det er også 

naturlig å diskutere om innlogging vil gi nyttig og viktig kunnskap om bruk og videre utvikling av 

tjenesten. 

 Kanalens viktigste funksjon er en helhetlig av fornying av verdikjeden for audiovisuelt innhold.   



 Kanalens viktigste valuta er dermed ikke trafikktall, ikke antallet unike brukere og eller 

videovisninger. Likevel er det viktig å vektlegge at tilbudet i portalen skal være aktivt og levende, 

interessant og allsidig, slik at det er attraktivt for et bredt publikum. 

 En løpende redaksjonell behandling av innhold og logistikk er en nødvendig forutsetning for å skaffe 

attraktivt innhold og for å bygge distribusjon. I tillegg til at institusjonene har sine lokale 

prioriteringer, er det nødvendig å ha en sentral enhet som desker innholdet til kanalen.  

Innhold 

 Innholdet er leveransen i prosjektet.  

Teknologien er viktig for å bringe innholdet smidig til folk, og mellom folk.  

Innhold i kanalen vil først og fremst være video, men kan også være lyd.   

Det kan være produsert «profesjonelt», men kan også være produsert «enkelt», for eksempel av 

forskere selv. «Å fange øyeblikket» er viktig, det gjelder i forskningsformidling i minst like stor grad 

som annen videoproduksjon, kanskje i større grad. Å utvikle nye formidlingsteknikker og ta i bruk nye 

medieformater er et mål.  

Innhold kan for eksempel være:  

• Aktuelle egenproduserte forskningsvideoer.  

• Arrangementer som filmes (enten Live eller opptak) 

• Dokumentasjon av prosjekter 

• Studioproduksjoner 

• Debatt og samtale (norske TED-Talks) 

• Co-produksjoner med medier og organisasjoner 

• Innhold fra UH-arkivene 

• Innhold fra samarbeidende partnere, nasjonalt og internasjonalt 

• Lyd 

• Aktuelle stillbilder og bildearkiver 

 Variasjonene mellom institusjonene er store når det gjelder hvilket innhold de kan «komme til 

bordet med.»  Det er realistisk å tro at en kunnskapskanal vil inspirere institusjonene til både å lage 

mer og bedre innhold. 

I sektoren er det blitt laget video og film siden 70-tallet.  Hos UiB, for eksempel, er det meste tatt 

vare på, og befinner seg på fysiske taper, med tilhørende metadata. Produksjonene varerier mye i 

formater, lengder, innhold, kvalitet og tilgjengelighet. Disse produksjonene blir nå digitalisert. 

Ikke alt kan publiseres i opprinnelig form, men mange produksjoner er gode og aktuelle, slik som de 

ble produsert. 

Arkivstoff er ofte et godt utgangspunkt som råstoff for nye produksjoner, for eksempel for å vise 

utviklingen innenfor fag og emner.  



På UiB har vi funnet omkring 1000 produksjoner, og vi gjør stadig nye funn ved at 

studentmedarbeidere oppsøker sentre, institutter, museer og bibliotek.    

 

 Tidsperspektiv  

 Å lage en strømmetjeneste for UH-sektoren er en naturlig begynnelse på å lage et «mediehus» for 

universitetssektoren.  

 Tempo og ambisjonsnivå må selvsagt tilpasses økonomi og mange andre forutsetninger.  

Prosjektet foreslår å anskaffe en medieplattform og brukertjenester i løpet av første kvartal 2020, og 

at en strømmetjeneste kan være i drift i løpet av 2020. Denne tjenesten vil omfatte både egen portal 

og distribusjonssamarbeid. Gjennom høsten 2019 bør behovene i tjenesten spesifiseres gjennom 

arbeidsgrupper, sammensatt av personer fra ulike institusjoner.  

 

 



 

 

 

 

Kostnader 

 Prosjektet vurderer at årlige kostnader til drift og lisenser av Kunnskapskanalen vil være i størrelse 7-

10 millioner NOK. Kostnadsoverslaget er gitt med forutsetninger og forbehold: Dette gjelder for 

leveransen, som beskrevet ovenfor, inkludert 2-3 årsverk til «redaksjonelt arbeid».  

 Prosjektet foreslår i tråd med dette et budsjett på 10 millioner kroner i 2020. 

En styringsgruppe, eller annen overordnet ledelse, bør ta stilling til hvordan finansiering av den 

skisserte kostnad er best løst.  



Beslutningspunkter underveis vil gi god styring av økonomi og kontroll av fremdrift. 

Prosjektet ser det som sin oppgave løpende å fremskaffe grunnlag for beslutningsmøter for 

spesifiserte behov og krav, både til medieplattform og senere anskaffelser. 

Prosjektet mener at Kunnskapskanalen kan og bør utvikles gradvis, men mener også at det det viktig 

å komme raskt i gang.    

Etter driftsstart for tjenesten vil det være behov for videreutvikling. Dette gjelder både 

forvaltningsdelen, distribusjonen og innhold. Det vil være naturlig å ha for eksempel tre års 

perspektiv på gradvis å bygge ut tjenesten. Moderniseringen av formidlingen gir universitetene 

nødvendig forutsetning for å bygge autoritet, synlighet, viktighet, på egne premisser.  

 

Plattformtjenester, 

brukertjenester, 

desk/redaksjon, 

vedlikehold 

 

Levert eksternt gjennom 

anskaffelser, gjennom 

samarbeidprosjekter, og/eller 

gjennom institusjonene. 

Estimert til 7-10 millioner i årlige kostnader. 

Videreutvikling Budsjetteres årlig og besluttes 

løpende   

Ikke en del av årlig kostnad 

Lokale tilpasninger Besluttes av institusjonene Ikke en del av prosjektets kostnader. 

  

 

Vurdering av usikkerhet i prosjektet: Trusler og muligheter  

Trusler Beskrivelse Reduserende tiltak 

Kostnadsøkninger Nye behov eller undervurderte 

kostnader tilkommer. 

Beslutningspunkter underveis 

Uenighet om behov og 

løsninger 

Institusjonene har ulike 

prioriteringer 

Beslutningspunkter underveis, individuell 

tilpasning 

Lokale løsninger 

prioriteres ikke 

Systemavhengighet 

binder 

Manglende ressurser, for 

eksempel IT-arbeid, lokal lagring 

Vedtak om standarder i styringsgruppen 

Muligheter Beskrivelse Tiltak 



Prosjektet har 

momentum 

Et gunstig tidsvindu bør utnyttes Holde tempo i arbeidet, god informasjon til 

ledelse og myndigheter. Aktiv kommunikasjon. 

Spore til lokal innsats, 

fellesskap gir effekt 

God mulighet for at lokale 

behov blir prioritert siden 

innholdet blir publisert 

Prioritere lokalt arbeid med arkiver og 

fellesfunksjoner. 

Vise nytte og verdi, 

formidlingen blir bedre. 

Mye tilrettelegging vil være 

synlige forbedringer 

Fortelle om mulige gevinster, sette i gang 

opplæring i fortellerteknikk og presentasjon 

 

Organisering, roller og ansvar.  Prosjektet har ikke i mandatet å foreslå styringsmodell for drift av 

Kunnskapskanalen. Inntil endelig styringsmodell er bestemt, er det naturlig at arbeidet organiseres 

som et prosjekt. Prosjektleder fortsetter sitt arbeid, og det opprettes prosjektgrupper og en 

styringsgruppe.  Arbeidet styres gjennom beslutningsmøter med forberedte saker. Styringsgruppen 

vedtar videre organisering.  

  

Noen interessenter, for videre arbeid: 

 
KD 
 
UNIT 
 
 
Virksomhetsledelse 

  
Løpende orientering avtalt med departementet. Del-finansiering.  
 
Rolleavklaring. Praktisk samarbeid. Mulige løsninger for skisserte behov i 
prosjektet. 
 
Strategi, finansiering 

 
 
Forskningsrådet  
 
Forskning.no 
 

  
 
Rolleavklaring. Samarbeid. 
 
Samarbeidsmodell. Møter er gjennomført med redaktør, positiv vilje på begge 
sider. Sannsynlig godt potensiale. 
 

NRK 
 
Andre norske og 
utenlandske 
medier 
 
Vimeo, Youtube 

 Potensiell partner på mange felt: Linært tv, standard for metadata, innhold og 
innholdsutvikling. 
 
Partnerskap og utveksling 
 
 
Samspill i publisering 

 
Oslo Met (video 23) 

   
Undersøke potensialet i deres samarbeid med Video Twenty Three, og deres 
løsning for portal. 

UiA, (Kaltura)   Undersøke erfaringer med UiAs samarbeid med Kaltura, deres erfaringer med 

publiseringsløsning og lagring gjennom NORDUnet. 

Nasjonalbiblioteket  Arkiveringsavtale av alt som er publisert i Kunnskapskanalen. Samtaler innledet, 

positiv respons. Annet samarbeid. 

 



Leverandører  Spesifisere behov, møter om løsninger, evt. anskaffelser 

Brukere/test  Hvordan treffe publikum med innhold og format? Events? 

        

6. juni 2019 

Kjell Øvre Helland 

 



Arbeid med Vestlandsklassar 
 
I fusjonsprosessen i HVL har det vore ei målsetting at ein skal leggje til rette for eit godt samarbeid på 
tvers av campus. Det er stor geografisk avstand mellom dei tre campusane som har lærarutdanning. 
Den nye 5-årige lærarutdanninga set store krav til fagmiljøa som må samarbeide for at studentane 
skal få velgje dei fagkombinasjonane dei ynskjer uansett kva campus dei vel å starte på.  
 
I arbeidet med studieportefølgje ved fakultet for Lærarutdanning, Kultur og Idrett (FLKI) har ein brukt 
omgrepet «Vestlandsklasse» for å sei noko om korleis organisering av eit campusovergripande 
fagsamarbeid kan sjå ut : 
 
Vestlandsklasse er eit omgrep FLKI arbeider med å gje innhald. Så langt er dette kjenneteikn:   
 

• Fagmiljø på tvers av campus gir eit felles fagtilbod til studentar frå fleire campus.   
• Studentar kan samarbeide på tvers av campus.   
• Samarbeidet kan vera mellom to eller fleire campus.   
• Når fagtilbodet blir organisert som vestlandsklasse skal det ikkje vera parallelle fagtilbod på 

campus.   
• Fagtilbodet vert organiserast med digitale samhandlingsaktivitetar, t.d.:   

o Digitale samlingar i sann tid, for studentar og lærarar, i Adobe Connect e.l.   
o Digitale ressursar – som fremmer studentaktiv læring mellom samlingar. T.d.: 

▪ Ressursførelesingar m/ studentoppgåver 
▪ Videoopptak av dialogar, diskusjonar e.l. m/studentoppgåver 
▪ Digitale oppgåver som «Digital praksisforteljing» e.l.   

o Digitale verktøy for samhandling mellom studentar eller lærar/student, t.d.:   
▪ Skriftleg samhandling i Office 365, Teams e.l.   
▪ Munnleg samhandling i Adobe, Skype e.l.   
▪ Videokonferansar mellom campus   

• Etter behov kan det organiserast fysiske samhandlingsaktivitetar på campus, t.d.:   
o Gruppeaktivitet for studentar rettleia av lærar. T.d:  

▪ Verkstadaktivitet, øvingar, seminar, ekskursjonar mm.   
o Rettleiing v/lærar for studentgrupper eller enkelt studentar.   
o Styrte studentaktivitetar utan lærar.   

• Det er eit uttala mål at studentar ikkje skal reise mellom campus.   
• Fagtilsette kan reise mellom campus, men alternativa over skal først vurderast.     

 
HVL har gode føresetnader for å få til arbeide med vestlandsklassar. Høgskulen har god kompetanse 
på pedagogisk bruk av teknologi og har over fleire år arbeidd med nettstøtta utdanningar med ulike 
modellar for organisering. Arbeid med digitalisering av utdanning er likevel ei oppgåve som 
høgskulen ikkje kan seia seg ferdig med. Det er ofte slik at digitaliseringsarbeid er igongsett av 
«eldsjeler « eller einskilde miljø. Utfordringa for HVL er å få heile fagmiljøet med på ny organisering 
av utdanning i ei tid der ein også arbeider med sjølve innhaldet i utdanninga.  
 
Eit av grepa HVL har gjort er å etablere eit team med både teknisk og pedagogisk kompetanse for å 
støtte opp om dei fagmiljøa som er først ute med å tilby si undervisning organisert som 
vestlandsklasse. Teamet kjem særleg med innspel på verktøy og kompetanseheving. Det er også sett 
av økonomiske ressursar til dei faga som ynskjer prøva ut denne organiseringa.  
 
Ny teknologi, nye arbeids- og vurderingsformer og refleksjonar rundt dette set krav til dei tilsette. 
Arbeid med kompetanseheving kunne vore eit felles samarbeidsprosjekt mellom U/H-institusjonar. 

https://hvl365.sharepoint.com/:w:/r/sites/StudieportefoljeutviklingFLKI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2457C23B-9331-4777-8C86-711E9A4AC0B5%7D&file=Sak%20om%20studieportef%C3%B8lje%20FLKI%202020-21.docx&action=default&mobileredirect=true


 
Ekstern finansiering gjennom DIKU og tidlegare Norgesuniversitetet har vore ein svært viktig 
bidragsytar for mykje av den utviklinga HVL har fått til på dette feltet.  
 
HVL deltek også i UH Nett vest si «Arbeidsgruppe for digitalt samarbeid» som er eit nettverk på tvers 
av 7 U/H institusjonar på vestlandet. Nettverksarbeidet har stort potensiale og er aktivt i bruk.  
 
  
 
 
 



	



Til	UNIT	v/Arve	Olaussen	
	
Vi	viser	til	brev	datert	24.	mai	2019	vedrørende	Enkel	kartlegging	av	tiltak	knyttet	til	
digitalisering	av	utdanning.	
	
Det	etterspørres	lokale	aktuelle	initiativ	som	kan	støtte	opp	om	de	strategiske	
satsingene	i	digitaliseringsstrategien.	
	
MF	vitenskapelig	høyskole	vil	i	den	forbindelse	melde	ett	av	våre	prosjekter	som	er	
særlig	viktig	i	vårt	digitaliseringsarbeid:	
	
Tittel:	Flipped	classroom	med	aktiv	metalæring	for	både	student	og	lærer	
	
Beskrivelse:	Den	vanligste	formen	for	klasseromsundervisning	har	vært	at	studenter	
møter	fagstoffet	på	forelesning	i	klasserommet,	og	så	diskuterer	de	det	sammen	etter	
timen.	Omvendt	klasserom	betyr	imidlertid	at	studentene	ser	videoer	før	timen	som	
presenterer	stoffet,	og	så	kan	de	bruke	tiden	sammen	med	læreren	i	klasserommet	til	å	
diskutere	stoffet.	I	dette	prosjektet	skal	denne	modellen	testes	ut	på	to	emner:		
Ex.phil	og	De	store	spørsmålene	samtidig	som	det	skal	tilrettelegges	for	metalæring	for	
student	og	lærer.	Det	innebærer	at	både	studenter	og	lærere	skal	lære	mer	om	hvordan	
studentene	lærer.	I	praksis	skal	det	skje	ved	at	studentene	i	tillegg	til	å	se	videoer	skal	
kommentere	sin	egen	læring	av	videoene	de	ser.	Målet	er	at	studentene	må	da	
reflektere	over	sin	egen	læring,	og	samtidig	får	læreren	hjelp	til	å	forstå	hvordan	han	
eller	hun	kan	lage	enda	bedre	videoer.	Tanken	er	at	studentene	får	mer	undervisning	i	
form	av	videoer	og	mer	tid	til	spennende	diskusjoner	i	klassen.	De	må	jobbe	jevnt	med	
stoffet,	og	får	innsikt	i	hvordan	de	selv	kan	lære	mer	effektivt.	
	
Samarbeidspartnere:	Prosjektet	er	forankret	i	og	gjennomføres	ved	MF	vitenskapelig	
høyskole.	
	
Status:	Pågående	
	
Finansiering:	MF	er	tildelt	midler	fra	Diku.	Det	antas	at	det	vil	bli	behov	for	ytterligere	
finansiering	dersom	prosjektet	skal	videreutvikles	og	implementeres	i	større	målestokk.	
	
Kontaktperson:	Professor	Atle	Søvik,	prosjektleder	for	Flipped	classroom	med	aktiv	
metalæring;	atle.o.sovik@mf.no	
	
Dersom	dette	tiltaket	foreslås	utvidet	eller	det	kommer	nye	felles	digitaliseringstiltak,	vil	
MF	være	interessert	i	å	bidra	både	som	prosjekteier,	prosjektleder	eller	aktiv	deltaker.	
	
--		
Med	vennlig	hilsen	/	Best	regards,	
	
Kjetil	Fretheim	
Prorektor/professor	i	etikk	og	diakoni	/	Pro-Rector/Professor	of	Ethics	and	Diaconal	
Studies	
Ledelse	/	Management	
	
Tlf./Phone:	+47	22	59	06	25	/	+47	977	08	051	
www.mf.no	
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Enkel kartlegging av tiltak knyttet til digitalisering av utdanning 
 
Viser til brev datert 24. mai, deres referanse 19/00355-1 der dere ber om tilbakemelding 
om NTNUs aktuelle tiltak og mulige roller knyttet til digitalisering av utdanning, i henhold til 
Units handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning. 
 
Vedlagt har vi listet opp våre planlagte og pågående tiltak innenfor utdanningsområdet. 
For hvert tiltak er det en henvisning til de relevante strategiske satsningene i Units 
handlingsplan, jf. følgende liste: 

1. Framtidens læringsprosesser 
1.1. Nye digitaliserte lærings- og vurderingsformer 
1.2. Heve digital kompetanse 
1.3. Læringsanalyse -samling og analyse av data om læring 
 

2. Fundament for mobilitet og deling 
2.1. Standardiserte grensesnitt for gjenbruk av data som muliggjør helhetlige 

brukerreiser 
2.2. Prosesser og løsninger tilrettelagt for samordnet masteropptak, opptak til 

videreutdanning og andre fellesopptak 
2.3. Prosesser og løsninger for mobilitet og internasjonal studentutveksling 
2.4. Videreføre arbeidet med arbeidslivsportalen 

Under hvert tiltak er det også tentativt angitt hvilken rolle vi ser for oss at NTNU vil ønske å 
ha dersom tiltaket blir løftet som et nasjonalt tiltak. Når det gjelder mer utfyllende 
beskrivelse, er de fleste tiltak kun beskrevet i interne arbeidsdokument som ikke er egnet 
for deling i nåværende format. Vi bistår imidlertid gjerne med å fremskaffe mer informasjon 
om de enkelte initiativene etter behov.  
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Vi registrerer at kartleggingen skal danne grunnlag for å velge ut felles satsninger 
fremover, og regner med at dette er årsaken til at det ikke samtidig etterspørres 
informasjon om avsluttede prosjekt og allerede realiserte tiltak som kunne vært aktuelle å 
videreutvikle som felles satsninger. Vi har derfor begrenset oss til å liste opp pågående og 
planlagte tiltak, men imøteser også en kartlegging av tiltak som allerede er gjennomført. 
Av denne grunn vil en ikke finne det arbeidet som gjøres på NTNU i forbindelse med 
videreutvikling av læringsstøttesystemet Blackboard og virksomhetsstyringssystemet 
BEVISST. 
 
Om samspillet mellom pedagogikk og teknologi  
Digitalisering på ingen måte et mål i seg selv, men brukt på riktig måte kan det være et 
kraftfullt verktøy i å støtte og ikke minst videreutvikle forskning og utdanning. I dette ligger 
det også en sentral utfordring, nemlig at det er et dialektisk samspill mellom teknologi og 
pedagogikk som gjør de to vanskelige å skille. På samme måte som eksperimentering 
med teknologien kan føre til pedagogisk innsikt som er ny for verden, kan den enkelte 
foreleser gjennom å ta i bruk ny teknologi oppnå ny pedagogisk innsikt for sitt fagfelt og 
sine emner, og i begge tilfeller kan det utløses behov for nye støttesystemer. NTNU jobber 
aktivt i Digitaliseringsprogrammet med utvikling av digital kompetanse ved NTNU. 
Målgruppen for denne satsningen er alle ansatte og studenter. 
 
Med Unit sitt mandat knyttet til forvaltning av IKT og digitalisering på sektornivå, fins det nå 
et solid fundament for å kunne understøtte videre teknologisk utvikling på 
utdanningsområdet. Vi forstår at Diku kan være tiltenkt en rolle som en tilsvarende 
samlende pedagogisk kraft i Norge. Videre utvikling av pedagogisk bruk og tilpassing til de 
enkelte disiplinenes muligheter og behov er nødvendigvis institusjonene sitt ansvar, men 
det er behov for en felles innsats som dokumenterer praksis for bruk av digitale verktøy og 
sørger for et godt grunnlag for videre utnyttelse ute på de enkelte institusjonene. NTNU er 
interessert i å vite mer om hvordan samspillet mellom Diku og Unit er tenkt, og hvordan 
disse skal samspille med de pedagogiske miljøene for å sikre at det dialektiske forholdet 
mellom pedagogikk og teknologi ivaretas i fremtidig utvikling og verktøyvalg.  
 
 
 

  



  3 av 10 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Dato 
 

Referanse 
 

 

 

 

 

Vedlegg: Pågående og planlagte tiltak ved NTNU 
 

Tittel Digital vurdering 
 

Beskrivelse Prosjektet skal digitalisere vurderingsprosessen ved NTNU for 
å øke kvalitet i vurdering og saksbehandling, effektivisere og 
standardisere prosesser og løsninger, samt modernisere 
vurdering ved NTNU. Prosjektet skal blant annet levere 
vurderingsverktøy, eksamenslokaler, støtte for digital 
registrering av sensur, behandling av begrunnelse og 
klagesaker og arkivering.  
Denne våren har NTNU en pilot på heldigital prosess for klage 
og begrunnelse. Videre jobbes det for et helhetlig tilbud for flere 
vurderinger i løpet av året (langsgående vurdering) og 
etablering av løsning for bruk av 3.parts verktøy under 
eksamen.  
Prosjektet legger til rette for at NTNU kan drive den faglige 
utviklingen av vurdering videre ved å gi gjennom nye muligheter 
ved bruk av digitale løsninger.  
Digitale verktøy gir også mulighet for enkelt å dele sensur i 
forhold til hvilke sensorer som sensurerer hvilke oppgaver. 
Digitale verktøy gir mulighet for nye måter å gi begrunnelse bl.a 
ved å kunne flette informasjon inn i teksten til studenten og 
tilbakemeldingene vil da oppfattes som mer relevante. 
Oppsummert jobber prosjektet med: 

• Mer realistiske og relevante vurderinger 
• Bedre tilbakemeldinger 
• Muliggjør flere vurderinger pr semester/emne 

Tidsperiode  Pågående. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2019, men det er 
etablert et forvaltningsapparat som vil være ansvarlig for 
videreutvikling ut over prosjektperioden. 

Finansiering NTNU 
Strategisk forankring 1.1 Nye digitaliserte lærings- og vurderingsformer 
Samarbeidspartnere - 
Samarbeidspotensial NTNU har i dette prosjektet bl.a hatt et stort fokus på 

videreutvikling av løsningen Inspera Assessment for å støtte 
opp under målsettingen til prosjektet. Denne videreutviklingen 
ser NTNU som viktig at videreføres i et samarbeid med Unit og 
andre brukere i UT-sektoren. Samarbeidet rundt dette har 
funnet en grei form i UH-sektoren i dag, men NTNU ser med 
fordel at dette arbeidet intensiveres. Videreutvikling av Inspera 
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Assesment må finansieres av fellesskapet i et slikt samarbeid. 
Rolle Prosjektleder/aktiv deltaker 
 

Tittel Læringsportalen  
 

Beskrivelse NTNU har utviklet en læringsportal som et ledd i videreutvikling 
av ansattes kompetanse. Portalen gir ansatte en mulighet til å 
få oversikt over kurstilbud internt på NTNU. Der kan ansatte 
melde seg på kurs og holde oversikt over planlagte kurs osv. I 
portalen er det også tilgang på e-læringskurs.  
Nå jobbes det med å gjøre verktøyet mer universelt utformet, 
mer brukervennlig, mer tilgjengelig for mobile løsninger, 
muligheter for kompetanseløp, og i henhold til GDPR-krav. 

Tidsperiode  Pågående 
Finansiering NTNU 
Strategisk forankring 1.2 Heve digital kompetanse 
Samarbeidspartnere Læringsportalen er utviklet i samarbeid med HEMIT og vi 

jobber nå med Sintef for å se på samarbeid om videre utvikling.  
Samarbeidspotensial NTNU mener Læringsportalen kan være av interesse for flere 

universiteter og høyskoler. Hvis dette er aktuelt kan NTNU ta 
på seg rollen ved å løfte den til en fellestjeneste, men dette og 
senere videreutvikling må det da skaffes finansiering til fra 
andre enn NTNU. 

Mulig rolle Prosjektleder 
 
Tittel Digitalisering av studieplanprosessen 

 
Beskrivelse Studieplanprosessen skal bidra til gjennomgående god kvalitet i 

undervisningen og vurdering ved NTNU. Et studietilbud som er 
godt ledet og organisert skal bidra til økt læringsutbytte og 
bedre utdanningskvalitet for studentene.   
Målet for prosjektet er å forenkle, standardisere og digitalisere 
studieplanleggingsprosessen med fokus på planlegging og 
utvikling av studieprogram og portefølje. Et viktig element i 
dette er å integrere arbeidet med kvalitetssikring av 
studieporteføljen og emneevalueringer. 

Tidsperiode  Prosjektet er godt i gang og vil høsten 2019 kjøre andre runde 
med piloter. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2020.  

Finansiering NTNU 
Strategisk forankring - 
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Samarbeidspartnere - 
Samarbeidspotensial NTNU har opplevd interesse for arbeidet med løsningen og 

mener dette er en løsning som kan være av interesse for flere å 
ta i bruk.  

Rolle Prosjekteier  
 

Tittel Kompetanseprofil for legemiddelhåndtering 
 

Beskrivelse Prosjektet sikter mot å utvikle en web-løsning/applikasjon for 
smartteknologi som følger studentens progresjon og 
kompetanseutvikling gjennom 3-årig sykepleierutdanning ved 
NTNU. Målet er å utvikle en webløsning/applikasjon som skal 
hjelpe studenten til systematisk og målrettet læring innen 
legemiddelhåndtering i kliniske praksisstudier. I tillegg vil den 
bidra til å sikre og dokumentere studentens sluttkompetanse 
innen legemiddelhåndtering ved endt sykepleierutdanning. 
 
Gjennom å utvikle en digital løsning og involvere smartteknologi 
i læringen vil dette bidra til: 
1. å systematisere studentens læringsaktiviteter med 

utgangspunkt i læringsutbytte 
2. å bevisstgjøre studentens læringserfaringer 
3. at læringserfaringene legges til grunn for refleksjon over 

egen yrkespraksis 
4. å utdanne kompetente, aktsomme og kritisk reflekterende 

sykepleiere 
Tidsperiode  Avslutning pågår 
Finansiering NTNU 
Strategisk forankring 1.1 Nye digitaliserte lærings- og vurderingsformer 
Samarbeidspartnere - 
Samarbeidspotensial Prosjektet er finansiert av NTNU og er nå inne i avsluttende 

fase. NTNU anser at dette er en løsning som kan være 
interesse for alle sykepleieutdanninger. For å løfte dette til en 
ny fellestjeneste for sektoren, vil det måtte finnes finansiering til 
videre drift og utvikling av løsningen. NTNU vil kunne ta på seg 
ansvar for dette hvis det finnes finansiering til dette arbeidet. 

Rolle Prosjekteier ev. forvalter 
 

Tittel DigGilu 
 

Beskrivelse DigGiLU har som mål å legge til rette for en massiv digital 
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satsning på tvers av grunnskolelærerutdanningen spesielt og 
hele Institutt for lærerutdanning generelt. Med DigGiLU ønsker 
NTNU å legge til rette for endring av instituttets 
undervisningspraksis på campus og i praksisskoler gjennom å 
prøve ut og revidere program og emneplaner samt endre våre 
vurderingsformer og eksamen. 
DigGiLUs overordnede mål er å styrke den digitale 
kompetansen som lærerstudentene trenger i sin fremtidige 
yrkesutøvelse som lærere, samt å styrke digital kompetanse i 
de profesjonelle felleskapene i skolen gjennom 
videreutdanningstilbudet for lærere. For å få til dette trenger vi 
en endring av praksis av lærerutdanningen ved NTNU. 
https://ntnudiggilu.wordpress.com/  

Tidsperiode  Pågående 
Finansiering Diku 
Strategisk forankring 1.2 Heve digital kompetanse 
Samarbeidspartnere  
Samarbeidspotensial Uavklart 
Rolle  
 

Tittel Samordnet masteropptak - felles BOTT-innspill til UNIT 
 

Beskrivelse BOTT-samarbeidet vil ta eierskap til samordna masteropptak, 
og kan lede det videre arbeidet. BOTT har allerede hatt en 
kartleggingsprosess for samordning av masteropptak, og 
ønsker å bidra med kompetanse og kapasitet med siktemål om 
å, så snart som mulig, få til en samordning av masteropptak. 
BOTT kan være prosesseier og kan bidra med prosjektleder 
samt prosjektdeltakere i det videre arbeidet. Siden BOTT 
allerede har hatt en kartleggingsprosess, har vi et godt 
grunnlag som vi kan benytte som ramme i det videre arbeidet. 

 
Tidsperiode  Uavklart 
Finansiering  
Strategisk forankring 2.2 Prosesser og løsninger tilrettelagt for samordnet 

masteropptak, opptak til videreutdanning og andre fellesopptak 
Samarbeidspartnere BOTT 
Samarbeidspotensial  
Rolle BOTT prosesseier 
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Tittel Eksamensvakt 
 

Beskrivelse Anskaffe og innføre planleggingsverktøy for eksamensvakter. 
NTNU har sett bruk av dette hos andre i UH-sektoren og ser 
dette som en satsning som vil være effektiviserende for 
eksamensavviklingen ved NTNU 

Tidsperiode  Planlagt 
Finansiering Uavklart 
Strategisk forankring  
Samarbeidspartnere  
Samarbeidspotensial  
Rolle Deltaker 
 

Tittel Pedagogisk merittering 
 

Beskrivelse NTNU er kommet langt i arbeidet med pedagogisk merittering 
av faglærere. Vi er nå i en fase der en ser behov for å etablere 
system/prosesstøtte for dette. Det stilles krav til faglærere og vi 
må kunne tilby et felles verktøy for å dokumentere at en 
oppfyller disse kravene. Faglærere må jobbe med sin mappe 
knyttet til undervisning og dokumentere dette på en felles 
plattform. Plattformen må være transparent og knyttet til felles 
prosess for evaluering og tildeling av merittering. Faglig 
grunnlag for merittering ble gjort av NTNU og UiT i samarbeid. 
 

Tidsperiode  Planlagt 
Finansiering Uavklart 
Strategisk forankring 1.2 Heve digital kompetanse 
Samarbeidspartnere UiT 
Samarbeidspotensial  
Rolle Eier 
 
 

Tittel Digitaliseringsprogram 
 

Beskrivelse Økt digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester skal i løpet 
av programperioden gi primærvirksomheten (områdene 
utdanning, forskning, formidling, nyskaping og 
administrasjonen);  
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1. høyere kvalitet på arbeidet som utføres  
2. mer effektiv bruk av den ansattes tid  
3. reduserte kostnader 

Tidsperiode  Ut 2025 
Finansiering NTNU  
Strategisk forankring  
Samarbeidspartnere  
Samarbeidspotensial  
Rolle  
 
 
Til sist har NTNU noen strategiske satsninger på utdanning vi ønsker å trekke frem: 
 

Tittel NTNU toppundervisning 
 

Beskrivelse NTNU Toppundervisning er en helhetlig satsing som skal bidra 
til at NTNU når sitt mål om å levere en utdanning preget av 
kvalitet på høyt internasjonalt nivå. Satsingen består av flere 
utviklingstiltak som sammen skal styrke 
undervisningskompetansen gjennom å utvikle innovative 
undervisnings-, lærings- og vurderingsformer og føre til økt 
læringsutbytte hos studentene. Felles for initiativene i NTNU 
Toppundervisning er at de alle har et fokus på pedagogisk 
utvikling. For å få til dette er det behov for nye digitale 
løsninger og dette er noe alle initiativene jobber med å ta frem. 
 
Innen satsningen på NTNU toppundervisning har vi en rekke 
utviklingsprosjektet, for eksempel: 

• SALTO: Prosjektet tar utgangspunkt i en studiesituasjon 
der studentene er fordelt på to campuser, en høyaktuell 
problemstilling etter strukturreformen i 
høyskolesektoren. Vårt mål er å utvikle effektiv 
pedagogikk med aktivitet på begge campuser samtidig, 
og med særlig vekt på samhandling, ressursdeling og 
kommunikasjon. Vi vil ta for oss etablerte strategier for 
studentaktiv læring og utvikle dem videre i en «cross-
campus» kontekst. 

• ACT!: We will modernise content and form of selected 
core courses in mathematics and statistics serving the 
17 Master of Technology programmes at 
NTNU. Modernising content will make the courses 
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better attuned to the needs of the students that they 
serve. Modernising form includes use of modern 
technology, adapting to the diversity in the student 
group and the desire to provide easily accessible 
learning resources.  

• TverrPraks: The aim of the project is to better prepare 
our students for clinical practice. This will be achieved 
by giving all last-year students in 11 study programmes 
an opportunity to work independently, and in 
collaboration with each other, in real-life situations. 

• TettPÅ: er et prosjekt som viderefører arbeidet med 
utvikling av innovative responsteknologier for bruk i 
undervisning og vurdering, og utvikling av digitale 
læringsareal ved NTNU. Prosjektet fokuserer på 
metodeutvikling og etablering av gode 
tilbakemeldingssituasjoner, interaktive 
undervisningsmetoder, formative vurderingspraksiser 
og effektiv samarbeidslæring. Prosjektets overordnede 
hensikt er å legge til rette for og skape en bedre 
undervisningskvalitet ved NTNU. Ved bruk av 
aksjonsforskning initierer prosjektet til samarbeid 
internt, og på tvers av fakulteter og campuser, om bruk 
av nye undervisningsmetoder. Gjennom samarbeid om 
bruk av nye undervisningsmetoder vil vi komme 
nærmere hverandre som organisasjon og tettere innpå 
studentene våre. 

Tidsperiode  Pågår ut 2020 
Finansiering NTNU 
Strategisk forankring 1.1 Nye digitaliserte lærings- og vurderingsformer og 1.2 Heve 

digital kompetanse 
Samarbeidspartnere  
Samarbeidspotensial  
Rolle  
 

Tittel NTNU Drive (ntnu.no/drive) 
Beskrivelse NTNU Drive er en femårig satsing for forskningsbasert 

digitalisering av utdanningen ved NTNU. NTNU Drive er 
organisert som et nettverk på tvers av NTNU, med tre 
hovedaktiviteter: 
 

• NTNU IKU (uttales gjerne som IQ): NTNU IKU står for 
«Intern kompetanseutvikling». Vi vet at utvikling av 



  10 av 10 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Dato 
 

Referanse 
 

 

 

 

 

kompetanse gir størst effekt når den involverer alle i et 
fagmiljø. Dette krever innsats over tid (gjerne 2-5 år). 
Derfor er det viktig at miljøet selv tar eierskap til hvilke 
utfordringer de har, og hvilken utvikling de ønsker. Slik 
beholder man motivasjonen og setter av nok ressurser 
gjennom hele perioden. NTNU IKU gir 
forskningsinformert lederstøtte gjennom denne 
prosessen, og bidrar med forskningsbaserte studietilbud 
og utviklingstiltak både på nett og fysisk. 

• NTNU Beta: NTNU Beta utvikler kompetanse om 
plattformer for nettbaserte kurs i samarbeid med andre 
institusjoner. De nasjonale kursene lages på 
plattformen Open edX, og her samarbeider vi med 
UNIT. Futurelearn er den mest brukte plattformen i 
Europa for utvikling av kurs og mikromaster. Her tilbyr 
NTNU Drive 5 internasjonale kurs. Fagmiljøene ved 
NTNU ser stadig nye muligheter til å utvikle 
undervisningen. NTNU Beta støtter fagmiljøene i valg 
og utprøving av ny teknologi som bidrar til dette. Dette 
innebærer nødvendige forarbeid, som å sikre at vi 
følger den nye personvernforordningen, som gjerne 
omtales som GDPR. I tillegg installasjon og drifting 
under utprøvingen, før man samler brukererfaring som 
grunnlag for anskaffelse og utvikling. 

• NTNU MOOC: NTNU MOOC arbeider med 
forskningsbasert utvikling av åpne kurs og 
forskningsbasert støtte til fagmiljø for utvikling av 
nettbaserte kurs og emner. NTNU MOOC involverer 
pedagoger, teknologer og forskere og jobber tett med 
Multimediesenteret. Gjennom et «pakkeløp» får 
fagmiljøene den nødvendige støtten gjennom hele 
prosessen; fra de får idé om et nettbasert kurs, til kurset 
er ferdig utviklet og markedsført.  

Tidsperiode  Pågår. Planlagt ut 2020. 
Finansiering NTNU 
Strategisk forankring 1.1 Nye digitaliserte lærings- og vurderingsformer og 1.2 Heve 

digital kompetanse 
Samarbeidspartnere  
Samarbeidspotensial Potensiale for samarbeid om plattformer og innhold.  
Rolle  
 
 



          15. juni 2019 

TIL UNIT 

Direktoratet for IKT og Fellestjenester i høyere utdanning og forskning 

V/ Arve Olaussen 

 

 

INNSPILL FRA ARBEIDSUTVALGET I OPPTAKSLEDERFORUM 

Arbeidsutvalget består av følgende opptaksledere: Mette Venheim UIA, Birgitte Brørs UIO, Bjørnar 
Pande Wølner USN, May-Liss Hestnes Mæhlum UIT, Heidi Marikken Sund HH, Ida Birgitte Ranes 
NTNU 

Opptakslederforum er den del av UNITs brukermedvirkning og består av alle opptakslederne ved 
lærestedene for høyere utdanning i Norge. 

 

KARTLEGGING AV ARBEID MOT ET FRAMTIDIG NASJONALT MASTEROPPTAK 

Viser til brev datert 24. mai, deres referanse 19/00355-1 der UNIT ber om tilbakemelding om aktuelle 
tiltak og mulige roller knyttet til digitalisering av utdanning, i henhold til Units handlingsplan for 
digitalisering i høyere utdanning og forskning. 

Opptaksledere har over mange år jobbet innenfor den nasjonale opptaksmodellen for opptak til 
grunnutdanninger, som har en robust og velfungerende modell med arbeidsdeling mellom 
lærestedene, noe som gir god ressursutnyttelse i opptaksarbeidet og for administrativt arbeid i 
sektoren generelt. 

Vi har over mange år sett behovet for å få til et nasjonalt masteropptak.  Siden UHR satte fokus på 
nasjonalt masteropptak i 2014 gjennom kartlegging og høring, har vi hatt forventninger om, og sett 
fram til utvikling av et felles masteropptak. 

Vi er derfor positive til at nasjonalt masteropptak nå er satt på dagsorden gjennom den nasjonale 
handlingsplanen digitalisering i høyere utdanning og forskning.  En framtidig løsning for nasjonalt 
masteropptak må omfatte løsninger både for norske- og internasjonale søkere. 

INITIATIV  

Med formål å få satt i gang prosesser knyttet til et felles nasjonalt masteropptak, arrangerte 
Arbeidsutvalget i Opptakslederforum en nasjonal workshop i Bergen, 10. april i år, hvor alle 
opptaksledere ble invitert, i tillegg til representanter fra UNIT. (Geir Andersen og Natasha Harkness) 

Resultatene fra den nasjonale workshopen tilsier at det bør settes ned en prosjektgruppe som kan 
jobbe fram løsninger for et felles masteropptak.   

Vi ser følgende områder som må kartlegges/inngå i et slik prosjekt 

x Digitale løsninger, hvor ansvaret for utvikling kan legges til UNIT 
x Legge til grunn forslag til løsninger og modeller fra UNIT  
x Legge til grunn forslag til modell foreslått av UHR  



x Vektlegge en framtidsrettet opptaksmodell tilpasset masteropptak og dagens digitale 
løsninger 

x Vurdere to-trinns implementering der første fase er en opptaksmodell uten nasjonal 
masterforskrift 

x Arbeid med felles forskrift for opptak til mastergrader (Som kan bygge på allerede 
eksisterende nasjonal forskrift om krav til mastergrader). 

x Vurderingsenhet for vurdering av utenlandsk utdanning må avklares 
x Kartlegging av studietilbudet innen 2-årige masterstudier nasjonalt 
x Kartlegging av søkertall til 2-årige masterstudier 
x Identifisere gevinster av en samordning av masteropptaket, både for søkere og læresteder 
x Identifisere digitaliseringsgevinster 

 

MULIGE GEVINSTER VED ET FELLES MASTEROPPTAK: 

x Informasjon om masterstudier samlet på ett sted 
x Mulighet til å søke på ulike opptak på ett sted 
x Harmonisering av praksis og forvaltning i sektoren 
x Oversikt over opptakskrav 
x Digitalisert, automatisert og dermed effektiv og ressursbesparende saksbehandling 
x Lik og rettferdig saksbehandling av søkere 
x Større forutsigbarhet for dimensjonering av opptak 
x Statistikk og analyse som styringsverktøy 
x Koordineringsgevinster/samordningsgevinster 

 

Flere av opptakslederne fra BOTT-universitetene har allerede deltatt i arbeidsgrupper med 
kartlegging av arbeidsprosesser knyttet til masteropptak, og ved å samordne ressursene fra BOTT inn 
i et felles prosjektarbeid kan det bygges videre på kartlegginger som allerede er gjort. 

Et samlet opptakslederforum støtter arbeidet med å få plass løsninger for et nasjonalt masteropptak, 
og vi stiller oss positive til å bidra inn i videre arbeid. 

Kommentarer til punkt «Fundament for mobilitet og deling» 

Vi ser, ut ifra dette punktet og også annen informasjon, at det er ønsket av en eller flere institusjoner 
skal ta et lederskap i videre arbeid.  Vi har per i dag ikke konkrete innspill, men vi kan orientere om at 
det er engasjement i opptaksledergruppen til å bidra inn i videre arbeid, dersom det blir formalisert 
prosjektgruppe rundt dette arbeidet. 

 

Med vennlig hilsen  

på vegne av arbeidsutvalget i Opptakslederforum i Samordna opptak 

 

Ida Birgitte Ranes 

Gruppeleder Opptak ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
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 Tittel 
 

Beskrivelse av målsetninger og 
avgrensninger samt viktige karakteristika, 
gjerne i form av vedlegg med eller lenker til 
utdypende informasjon 
 

Eventuelle 
samarbeidspartnere 
 

Status 
(pågående/planlagt, 
omfang) 
 

Finansiering, 
eksisterende og 
behov for ytterligere 

 

Eventuelle tanker 
om hvordan et 
bredere samarbeid 
kunne styrke dette 
tiltaket 
 

Kontaktperson 
 

Videoteksting  Teksting av videoer primært for 
hørselshemmede og døve studenter, men 
også andre. Mange brukere synes det er 
lettere å ta til seg informasjon fra video i 
stedet for å lese en lang tekst. Dersom 
videoen er tekstet er det mulig å oppfatte 
innholdet for brukere som ikke kan høre eller 
som ikke har tilgang til lyden. 
 
WCAG 2.0 – Krav  
Suksesskriterium på nivå A (må-krav).  
Det gis tilgang til teksting for alt 
forhåndsinnspilt lydinnhold i synkroniserte 
medier, bortsett fra når mediene fungerer 
som mediealternativer til tekst og er tydelig 
merket som det. 
 
Lovkrav om universell utforming av IKT pr. 1. 
januar 2019. Dette berører 
undervisningsmateriale hos norske 
utdanningsinstitusjoner.  
 
All form for video som legges på en 
læringsplattform eller annen nettløsning skal 
ha et «tekstalternativ». Tekstalternativet skal 
sørge for at hovedbudskapet i det 
pedagogiske innholdet kommer frem. Det å 

Andre universiteter 
og høgskoler (UH-
sektoren).  
Leverandør. Etter 
anbudsprosess. 
Eksempel på 
leverandør – AI 
Media (kun 
eksempel!).  

Ikke påbegynt, 
sonderer terrenget. 
Ikke bekreftede 
opplysninger er at 
Høgskolen 
Vestlandet (HVL) 
har, eller i ferd med 
å inngå avtale med 
AI Media.  

Ikke avklart. Felles 
innkjøp/anbudsprosess 
for UH-sektoren. 

Felles innkjøp for 
sektoren. Én avtale. 
Nettverk på tvers av 
institusjonene. 
Erfaringsdeling.  
Bedre 
gjennomføringsgrad 
for studenter 

Margret K 
Dyrholm 
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tekste alt som blir sagt er dermed ikke den 
eneste løsningen. Det kan være et manus, 
gode notater eller teksting av video. Det er 
kanskje lettest å gjøre teksting. 
 

Felles masteropptak Innføre et felles nasjonalt masteropptak 
• Digitale løsninger, hvor ansvaret for 

utvikling kan legges til UNIT 
• Legge til grunn forslag til løsninger og 

modeller fra UNIT  
• Legge til grunn forslag til modell 

foreslått av UHR  
• Vektlegge en framtidsrettet 

opptaksmodell tilpasset masteropptak 
og dagens digitale løsninger 

• Arbeid med felles forskrift for opptak til 
mastergrader (Som kan bygge på 
allerede eksisterende nasjonal forskrift 
om krav til mastergrader). 

• Vurderingsenhet for vurdering av 
utenlandsk utdanning må avklares. 
Viktig! 

• Kartlegging av studietilbudet innen 2-
årige masterstudier nasjonalt. 

• Kartlegging av søkertall, tilbudstall og 
møtt-tall til 2-årige masterstudier 

• Identifisere gevinster av et felles 
masteropptak, både for søkere og 
læresteder 

• Identifisere digitaliseringsgevinster 

Alle læresteder med 
masterstudier, 
UNIT, KD 

UiA ønsker å ta en 
aktiv rolle i 
prosjektet 

Ikke avklart, men bør 
finansieres via 
digitaliseringsfondet 

De fleste (alle?) 
institusjonene i 
sektoren er 
interesserte. 
Foreslår 
opptakslederforum 
(OLF) som 
styringsgruppe og 
arbeidsgruppe der 
majoriteten er fra 
OLF 

Mette Venheim 
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Oppmøteregistrering 
på emner med 
obligatorisk 
oppmøte 

1. Registrering av oppmøte via app, så 
foreleser slipper å bruke tid på 
registreringen 

2. Systemet gir oversikt over studentenes 
fremmøte både for foreleser og student. 

 
Systemet, NOA, henter data fra FS. 

NOA, som utvikler 
løsningen 

Pågående, satt i 
produksjon for 
emner 

Internt finansiert/ 
Utviklingsavtale med 
NOA 

Flere institusjoner 
har vist interesse/er 
i ferd med å ta i 
bruk løsningen. 
Bredere samarbeid 
kunne gjort at for 
eksempel 
tilbakeskriving til FS 
kunne 
prioriteres/utvikles 

 

Digital innmelding 
av søknad om 
fravær fra 
informasjonsmøtet 
studiestartdagen 

Effektivisere saksbehandlingen av disse 
søknadene. 
1. Studenter søker om fravær via skjema i 

ServiceNow 
2. Godkjente søknader skrives tilbake til FS 

som «møtt» i opptaksmodulen (RPA) 

Internt samarbeid 
studieavdelingen/ 
IT-avd 

Pågående, planlagt 
skal tas i bruk fra 
studiestart 2019 
høst   

Internt finansiert  Mette 
Venheim/Ingvild 
Mulen 

Møtt registrering av 
nye studenter ved 
studiestart 

Erstatte dagens manuelle opprop og 
avkryssing på lister ved studiestart.  
 
Studentene får tilsendt SMS med personlig 
url, og bekrefter «møtt» vha. kode som 
oppgis på informasjonsmøtet på 
studiestartdagen.  
 
Avgrensing; foreløpig ikke sett på mulighet 
for automatisering av tilbakeskriving til FS 
(RPA) men er planlagt 
 

NOA, som utvikler 
løsningen 

Pågående, planlagt i 
bruk fra studiestart 
2019 høst   

Internt finansiert/ 
Utviklingsavtale med 
NOA 

Flere institusjoner 
har vist interesse/er 
i ferd med å ta i 
bruk løsningen. 
Bredere samarbeid 
kunne gjort at for 
eksempel 
tilbakeskriving til FS 
kunne 
prioriteres/utvikles. 

Mette 
Venheim/Ingvild 
Mulen 

Digital innhenting av 
politiattester og 
automatisering av 
registreringen i FS 
(RPA) 

Effektivisere og heve kvaliteten på 
innhenting av politiattester. 
1. Studenter laster opp politiattesten 

digitalt via et skjema i ServiceNow 

Internt samarbeid 
studieavdelingen/IT-
avd 

Pågående, planlagt 
testet under 
studiestart 2019 
høst 

 Midlertidig løsning 
inntil det blir en 
felles digital løsning 
for innhenting av 
politiattester. 

Ingvild Mulen 
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2. Automatisert kontroll av politiattest 
(RPA) 

3. Automatisert registrert av gyldig 
politiattest som lisens i FS (RPA) 

Grupperoms 
prosjekt 

Transformere hele prosessen rundt 
grupperom til en mer innovativ løsning 

- Automatisk kansellering 
- Fire dimensjonalt sanntidskart for 

oversikt over status på grupperom, 
samt gjennomføring av bookinger 

- Analyser på data 

MazeMap, UiS, 
TimeEdit 

2017-2019 Internt Unit avtale for å gi 
løsningen til flere, 
samt en bedre pris 

Kevin  
Adriaansen 

Automatisering av 
deling av 
praksisrapport samt 
registrering av 
bestått/ikke bestått 
praksis ved 
sykepleie- og 
lærerutdanning i FS 

• Erstatte dagens delvis manuelle skjema 
for praksisrapport med et system/en 
plattform for deling praksisrapporten 
som skrives. 

• Digital innhenting av vurdering ekstern 
praksisveileder, og tilbakeskriving til FS 
(RPA) 

 

Internt samarbeid 
studieavdelingen/IT-
avd 

Pågående, under 
testing 

Internt Må sees i 
sammenheng med 
Arbeidslivsprotalen 

Ingvild Mulen 

AI (chatbot + 
saksbehandler) 

Benytte mulighetene som ligger i AI. Først og 
fremst i form av de grunnleggende 
spillebrikkene i henhold til å begynne 
treningen av en fullverdig AI. Dette ønsker vi 
å gjøre via en chatbot (felles for UiA) samt en 
auto dispatcher med failsafe og læring fra 
arkiv.  

Kommer senere Planlagt Internt Ikke mye å hente på 
et fellesskap 

Kevin 
Adriaansen 

Forbedret 
innmelding av 
timeplandata 
(basert på fjorårets)  

Lage en enkel løsning hvor fjorårets 
timeplaner blir mulig å bruke. I 
utgangspunktet er omtrent 80% likt. Dermed 
er det lettere å endre de siste 20% enn å 
legge 100% på nytt. Disse 
gjenbrukstimeplanene skal gjennom noen 
ledd med kvalitetssjekker før de benyttes.  

Internt Planlagt Internt Unit løsning Kevin 
Adriaansen og 
Ingvild Mulen 



 
 
UNIT 
v/ Arve Olaussen 
Ref: 19/00355-1 

Bergen, 13. juni 2019 

 

 

Enkel kartlegging av tiltak knyttet til digitalisering av utdanning 
Svar til UNIT fra Universitetet i Bergen 

Fagutvalg for utdanning har bedt Unit om å foreta en enkel kartlegging av aktuelle lokale initiativ som 
kan støtte opp om de strategiske satsingene knyttet spesielt til fremtidens læringsprosesser og 
fundament for mobilitet og deling.  

Universitetet i Bergen arbeider kontinuerlig med utvikling av sin virksomhet, med fokus på kvalitet i 
utdanning og tekniske løsninger som støtter opp om dette. For denne kartleggingen vil vi spesielt 
nevne følgende:  

Tredjepartsportalen 
Prosjektet har som mål å etablere en løsning for å tilgjengeliggjøre tredjeparts verktøy til 
undervisning og vurdering i et skalerbart, selvbetjent grensesnitt på studentenes eget utstyr. 

Prosjektet er pågående, med sluttdato i 2021. De første pilotene i løsningen lanseres høsten 2019. 

Partner på teknisk side er Software2 og Inspera. Løsningen har som målsetting å integrere både med 
Canvas og Inspera, men skal kunne fungere med andre plattformer også. UiB legger dermed opp til å 
kunne dele løsningen med sektoren når den er ferdig utviklet.   

Prosjektet er finansiert gjennom UiBs sentrale program for digitalisering av utdanning. 

Kontaktperson: Mathilde Holm (mathilde.holm@uib.no) 

 

Læringsdesignteam 
Prosjektet har som målsetting å sørge for etablering av fakultetsvise team og gi støtte fra UiB 
læringslab i teamets arbeid med kompetanseutvikling på bruk av digitale verktøy og undervisnings- 
og vurderingsformer som støtter aktiv læring. 

Prosjektet er pågående, med sluttdato i 2021. De første pilotene i løsningen lanseres høsten 2019. 
Prosjektet er finansiert gjennom UiBs sentrale program for digitalisering av utdanning. 

Kontaktperson: Mathilde Holm (mathilde.holm@uib.no) 

 

SLATE 
Utdanningsdepartementet finansierte i 2016 finansiering for etableringen av det tverrfaglige Senter 
for Læring og teknologi (SLATE), et nasjonalt kompetanse- og forskningssenter som bidrar til 



 
 
internasjonal forskning og nasjonal kompetanseutvikling om bruk av data og data tilnærminger i 
forståelse for utdanning og livslang læring.  

SLATE utførerforskning som vil avklare og utforske begreper som læringanalyse, store og små data i 
utdanning, vurdering for læring og læring og teknologi i alle aspekter av menneskelig læring. SLATE 
trekker sammen forskere fra ulike fagområder, og gjennomfører dermed integrert forskning som vil 
fremme grenser for læringsvitenskap, og informere utdanningspraksis og -politikk. 

Kontaktperson: Barbara Wasson (barbara.wasson@uib.no).  

 

BOTT-initiativ  

Samordnet masteropptak 
BOTT-samarbeidet for studieadministrasjon vil ta eierskap til samordna masteropptak, og kan lede 
det videre arbeidet. BOTT har allerede hatt en kartleggingsprosess for samordning av masteropptak, 
og ønsker å bidra med kompetanse og kapasitet med siktemål om å, så snart som mulig, få til en 
samordning av masteropptak. 

BOTT kan være prosesseier og kan bidra med prosjektleder samt prosjektdeltakere i det videre 
arbeidet. Siden BOTT allerede har hatt en kartleggingsprosess, har vi et godt grunnlag som vi kan 
benytte som ramme i det videre arbeidet. 

TP-Timeplanlegging av undervisning og eksamen 
BOTT-samarbeidet for studieadministrasjon har i dag et felles system for timeplanlegging av 
undervisning og eksamen, videre kalt TP. TP brukes av BOTT, OsloMet og Høgskolen i Østfold, og det 
kan vurderes hvorvidt dette kan bli en nasjonal tjeneste.  

 

Øvrige tjenester 

UiB ønsker også å nevne tjenester i drift som det er mulig å dele med sektoren, om ønskelig. Det 
gjelder for eksempel UiBs løsning for elektronisk kompendiesalg (Litteraturkiosken) og digitalt system 
for bemanning og vaktplanlegging for eksamensvakter. Begge disse løsningene er forvaltet av 
Studieadministrativ avdeling ved UiB. Kontaktperson Nina Fox (Nina.Fox@uib.no).  

For øvrig mener UiB at det i forhold til løsninger for utdanning bør prioriteres å skrive om  FS slik at 
systemet tilrettelegges for en muliggjørende plattform for utvikling av fremtidsrettede tjenester for 
studenter, undervisere og utdanningsledere.  

 

Med vennlig hilsen,  
Mathilde Holm 
Programdirektør for digitalisering 
Universitetet i Bergen 
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Til: Unit V/Arve Olaussen 

Dato: 17. juni 2019 
Deres ref: 19/00355-1 
Vår ref: 2019/6184 
Saksbeh: Åshild Elsebutangen Lunde  
 og Anne-Lise Lande 

Tilbakemelding fra UiO - vedrørende enkel kartlegging av tiltak knyttet til 
digitalisering av utdanning 
 

Viser til brev vedrørende enkel kartlegging av tiltak knyttet til digitalisering av utdanning.  
 
 
Samordnet nasjonalt masteropptak 
BOTT-samarbeidet for studieadministrasjon vil ta eierskap til samordna masteropptak, og kan lede 
det videre arbeidet. BOTT har allerede hatt en kartleggingsprosess for samordning av 
masteropptak, og ønsker å bidra med kompetanse og kapasitet med siktemål om å, så snart som 
mulig, få til en samordning av masteropptak. 
BOTT kan være prosesseier og kan bidra med prosjektleder samt prosjektdeltakere i det videre 
arbeidet. Siden BOTT allerede har hatt en kartleggingsprosess, har vi et godt grunnlag som vi kan 
benytte som ramme i det videre arbeidet. 

 
TP-Timeplanlegging av undervisning og eksamen 
BOTT-samarbeidet har i dag et felles system for timeplanlegging av undervisning og eksamen, 
videre kalt TP. TP brukes av BOTT, Oslomet og Høgskolen i Østfold, og det kan vurderes hvorvidt 
dette kan bli en nasjonal tjeneste.  
 
 
Ph.D-opptak 
UiO hadde i 2017/2018 tilløp til et prosjekt med Unit om å tilpasse Søknadsweb slik at løsningen 
også kunne bli brukt til opptak til ph.d.-program. Opptaksprosessen for ph.d. er i dag svært 
omfangsrik og krever mye flytting av papirer mellom søker, saksbehandler og fagpersoner i 
opptakskomite, samt ofte også mellom saksbehandlere på FS-siden og personalsiden. Vi ser at det 
vil være store gevinster ved å digitalisere Ph.D-opptaket, og ønsker at prosjektet gjenopptas. UiO 
kan være prosesseier og kan bidra med prosjektleder samt prosjektdeltakere i det videre arbeidet. 
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Min Side – inngangsvei for studenter til det digitale læringsmiljøet 
Studentene må i dag forholde seg til flere ulike tjenester for å holde seg oppdatert i 
studiehverdagen, som f.eks nettsider, Canvas, StudentWeb, e-post med mer. Studentene ønsker en 
digital inngangsvei, mer forutsigbarhet og forklaring på hvilke tjenester de må, kan og bør bruke i 
løpet av studietiden, samt en inngang til hvor de finner disse tjenestene. 
 
For at studentene skal få en god oversikt over studiehverdagen sin og en inngangsvei til det digitale 
læringsmiljøet er UiO i gang med et arbeid for å vurdere en Min Side løsning for studentene. UiO 
ser at dette er en løsning som vil kunne utarbeides til å kunne tilpasses til en fellestjeneste i 
sektoren.  
 
UiO kan være prosesseier og kan bidra med prosjektleder samt prosjektdeltakere i det videre 
arbeidet. 
 
 

 

 
Med hilsen 
 
 
 
 
Hanna Ekeli 
Avdelingsdirektør        Anne-Lise Lande 
          Seksjonssjef 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer  
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Enkel kartlegging av tiltak knyttet til digitalisering av utdanning - svar fra 
UiT 

Viser til brev av 24.mai 2019 hvor vi gis anledning til å komme med innspill til initiativer som kan støtte opp 
om de strategiske satsingene i handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning for perioden 2019-2021. 

Ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) har vi noen pågående tiltak og tiltak som er under planlegging, som 
vi ønsker å tilby hele sektoren og i samarbeid med andre kunne ta ansvar for. 

Fremtidens læringsprosesser 

• Etablere fellesløsninger for synkron videoundervisning 

Her ønsker vi å tilby vår integrasjon mellom timeplansystemet TP og Mediasite som en tjeneste for sektoren. 
Våren 2016 ble det satt ned et prosjekt hvor målet var å lage en integrasjon mellom timeplansystemet og 
Mediasite hvor en bestilling av opptak i timeplansystemet genererer en bestilling i Mediasite. Løsningen var 
klar til høsten 2016 og først implementert mot timeplansystemet Syllabus. Den ble senere tatt i bruk mot TP da 
Syllabus ble erstattet med TP fra vårsemesteret 2017. Senere er den videreutviklet mot TP. 

Nærmere beskrivelse av løsningen er beskrevet i vedlegg 1. 

 

• Anskaffe felles løsning for å dokumentere utdanningskompetanse 

UiT har i sin strategi en ambisjon om å styrke undervisningskvaliteten og har satt i verk mange tiltak for å 
oppnå dette. Vi har gjennom vårt «Program for undervisningskvalitet» tildelt midler til fagmiljø som ønsker å 
gjør undervisningen bedre. Under denne ordningen har vi også en mulighet for fagmiljø å søke status som 
«fyrtårnprosjekt». Dette skal blant annet gi grunnlag for å søke nasjonal status som «Senter for fremragende 
undervisning» 

Et sentralt punkt for å heve undervisningskvaliteten, er å styrke de vitenskapelig ansattes kompetanse i å 
utvikle sin undervisning og å heve statusen til å gjøre dette. Sammen med NTNU ble det i 2015 satt ned en 
felles arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å foreslå et meritteringssystem for undervisning ved de to 
institusjonene. UiT vedtok i juni 2016 å sette i gang et 5-årig forsøk med et pedagogisk meritteringsprosjekt. 
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Mer om dette prosjektet og våre meritterte undervisere finnes på prosjektets hjemmeside; 
https://result.uit.no/uniped/merittering/ 

I dag finnes det relativt godt etablerte systemer for dokumentasjon av den forskningskompetansen som 
vitenskapelig ansatte i UH-sektoren besitter. Det er gjennom Cristin etablert en felles nasjonal standard. Når 
det kommer til dokumentasjon av undervisningskompetanse, så står det dårligere til. Samtidig ser vi at det i 
de nye nasjonale forskriftene fra Kunnskapsdepartementet og ikke minst gjennom institusjonene sine egne 
bestemmelser er et betydelig økt fokus på at det må finnes gode systemer for dokumentasjon av 
undervisningskompetanse/universitetspedagogisk kompetanse. Bruken av pedagogiske mapper har vært en 
etablert standard i flere år ved UiT men det mangler en fornuftig programvare/systembygging på dette 
området. UiT har utviklet tilnærmede “nødløsninger” blant annet ved å bruke webbaserte publiseringsverktøy 
til dokumentasjonsformål.  

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften) ble revidert i 
februar 2017. Relevant utdanningsfaglig kompetanse for fagmiljø tilknyttet alle studietilbud er et nå et krav 
(jf. studietilsynsforskriften §2-3(2)). Alle studieprogram ved UiT ble gjennomgått for å kontrollere at 
akkrediteringskravene oppfylles. Ved det Helsevitenskapelige fakultet ble ansatte i bistillinger identifisert 
som den gruppen med størst utfordringer tilknyttet krav om pedagogisk kompetanse. Fakultetet ønsket i denne 
forbindelse et system for dokumentasjon av pedagogisk basiskompetanse og det ble ved UiT nedsatt en 
prosjektgruppe for utarbeidelse av kravspesifikasjon og identifikasjon av mulige løsninger.  

Tiden er overmoden for å tenke langt mer systematisk og sammenhengene rundt bruk av programvare og 
utvikling av programvare til dette formålet. UiT ønsker å lede an og bruke sine erfaringer her.  UiT og 
Helsefak ønsker å gå i gang med en pilot på et slikt system så raskt som mulig og vi vil med noen tilpasninger 
og justeringer kunne drive prosjektet videre sammen med UNIT og andre interessenter i sektoren.  

Mer om hva som er gjort i dette prosjektet og kravspesifikasjon til et slikt system finnes i vedlegg 2.  

 

Forenklet studieadminstrasjon og studentopptak 

• Fler-campus utfordringer 

Alle nye studieadministrative løsninger må tilpasses institusjoner som har fler-campus. UiT har flere års 
erfaring med administrasjon av studieprogram som undervises på flere campus og kan påta seg en rolle i 
forbindelse med å utforme og tilpasse nye løsninger til fler-campus. 

• Samordnet masteropptak 
 
BOTT-samarbeidet for studieadministrasjon vil ta eierskap til samordna masteropptak, og kan lede det videre 
arbeidet. BOTT har allerede hatt en kartleggingsprosess for samordning av masteropptak, og ønsker å bidra 
med kompetanse og kapasitet med siktemål om å, så snart som mulig, få til en samordning av masteropptak. 

BOTT kan være prosesseier og kan bidra med prosjektleder samt prosjektdeltakere i det videre arbeidet. Siden 
BOTT allerede har hatt en kartleggingsprosess, har vi et godt grunnlag som vi kan benytte som ramme i det 
videre arbeidet. 
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• TP-Timeplanlegging av undervisning og eksamen  

BOTT-samarbeidet for studieadministrasjon har i dag et felles system for timeplanlegging av undervisning og 
eksamen, videre kalt TP. TP brukes av BOTT, Oslomet og Høgskolen i Østfold, og det kan vurderes hvorvidt 
dette kan bli en nasjonal tjeneste. 

• Kartlegge muligheter for å forenkle og effektivisere prosesser og løsninger for mobilitet og 
internasjonal studentutveksling. 

UiT har adressert utfordringene knyttet til søknad om utveksling i flere sammenhenger tidligere og dette ble 
første gang tatt opp i NSIS i juni 2016 med følgende problemstilling:  

«Det er et nasjonalt fokus på økt utreisende mobilitet og samtidig som det administrative arbeidet skal 
effektiviseres. Studentene søker om utveksling via Søknadsweb, men FS/utvekslingsmodulen/Søknadsweb er 
ikke godt nok utviklet/tilpasset denne gruppen. Hvordan kan det gjøres enklest mulig for studentene og de 
ansatte?» 

Vi ønsker å bidra til at dette blir løst i et felles prosjekt i samarbeid med UNIT og andre institusjoner. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Heidi Adolfsen 
avdelingsdirektør 
– 
heidi.adolfsen@uit.no 
77 64 59 12 

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 
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Vedlegg 1:  
 

Tilby vår integrasjon mellom timeplansystemet TP og Mediasite som 
en tjeneste for sektoren 

Historikk 
Avdeling for IT (ITA) overtok driften av Mediasite fra Result sommeren 2015. Tidligere Høgskolen i Narvik 
var fusjonert inn under UiT. Miljøet i Narvik har et styrevedtak på at all undervisning skal være tilgjengelig 
via nettet. I den sammenheng hadde miljøet i Narvik tatt i bruk Mediasite på noen rom hvor stort sett all 
undervisning ble sendt direkte over nett og tatt opp slik at studenter kunne se forelesningene på nytt i 
etterkant.  

Alle bestillinger ved Narvik ble satt opp manuelt i Mediasite Portalen. Dette skalerte ikke med tanke på å 
kunne tilby opptak flere opptak i Narvik samt i rom på andre Campus. Våren 2016 ble det satt ned et prosjekt 
hvor målet var å lage en integrasjon mellom timeplansystemet og Mediasite hvor en bestilling av opptak i 
timeplansystemet genererer en bestilling i Mediasite. Løsningen var klar til høsten 2016 og først implementert 
mot timeplansystemet Syllabus. Den ble senere tatt i bruk mot TP da Syllabus ble erstattet med TP fra 
vårsemesteret 2017. Senere er den videreutviklet mot TP. 

Løsning 
Løsningen er implementert i Ruby on Rails av Øyvind Guttvik Årnes og er godt dokumentert på:  

https://bitzer.uit.no/sua/mediasite-tp/blob/master/l%C3%B8sningsbeskrivelse.md 

Det er nødvendig med konto på bitzer.uit.no for å kunne lese den.  

Løsningen består av 6 jobber som kjører hvert 10 minutt. Jobbene kjører på en virtuell server som driftes av 
GRU, men hvor SUA/SDU har kontroll på integrasjonsskriptene.  

Opptak bestille via timeplansystemet TP ved at timeplanforekomst(er) tagges med enten at det bare skal 
gjøres opptak eller om det skal være både direktesending og opptak.  
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Etter at timeplanforekomsten er lagret (kan være en forelesning som enten går en gang eller som går f.eks. 
alle onsdager fra 10:15-12:00 i hele semesteret), opprettes en schedule for forelesningen i Mediasite. 
Kalenderen i Mediasite for 10-16 mars ser slik ut. Det ville tatt mye tid å gjøre dette manuelt.  

 

Systemet fanger opp endringene som gjøres i TP for en forelesning, for eksempel:  

• Endring av foreleser  
• Avlysing  
• Endring av tidspunkt  
• o.l  

I forbindelse med bestillingen i TP vil foreleser få tilsendt en epost med informasjon om bestillingen samt 
link til publiseringskatalog. Denne linken kan limes inn i f.eks LMS slik at studentene får tilgang til det som 
publiseres i katalogen.  

Løsningen tar også hensyn til integrasjonen mellom Canvas og Mediasite, se mer på linken: 

https://uit.no/om/orakelet/tema?p_document_id=610622#5 

Hvis faglærer har aktivert denne fra Canvas, så vil integrasjonen synkronisere automatiserte opptak med 
publiseringskanal for emne i Canvas.  

Mer info om automatiserte opptak finnes på: 

https://uit.no/om/orakelet/tema?p_document_id=610622 

Kommentarer 
Ved presentasjon av tjenesten har vi fått forespørsler fra de som har ansvar for Mediasite ved NTNU og Oslo 
Met om løsningen er tilgjengelig for andre. I tillegg er det mange som benytter TimeEdit som etterspør 
tilsvarende løsning mellom TimeEdit og Mediasite uten at det er kommet noe på plass. Spørsmålet er da om 
de som benytter TimeEdit vil komme over på TP når kontrakten med TimeEdit går ut? 
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Skal vår integrasjon kunne tilbys som sektortjeneste, så må apparatet rundt styrkes slik at vi kan tilfredsstille 
eventuelle SLA-er mot sluttbrukere. 
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Vedlegg 2: 

 

System for digitale mapper for dokumentasjon av pedagogisk 
basiskompetanse  

  
Bakgrunn  
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften) ble revidert i februar 
2017. Relevant utdanningsfaglig kompetanse for fagmiljø tilknyttet alle studietilbud er et nå et krav (jf. 
studietilsynsforskriften §2-3(2)). Alle studieprogram ved UiT ble gjennomgått for å kontrollere at 
akkrediteringskravene oppfylles. Ansatte i bistillinger ble identifisert som den gruppen med størst utfordringer 
tilknyttet krav om pedagogisk kompetanse. Fakultetsstyret ved Helsefak ba i sitt møte 29. september 2018 om 
at det ble tilrettelagt for utvikling av flere kurstilbud innen UH-pedagogikk, også kurstilbud av mindre omfang 
som er tilpasset ansatte i bistillinger. Helsefak har iverksatt en prosess med mål om å utvikle retningslinjer og 
et kompetansehevende tilbud som skal legge til rette for at vitenskapelig ansatte i bistillinger kan utvikle og 
dokumenterer sin pedagogiske kompetanse. Mer om pedagogiske mapper her.  
  
Fakultetet ønsket i denne forbindelse et system for dokumentasjon av pedagogisk basiskompetanse og det ble 
ved UIT nedsatt en prosjektgruppe for utarbeidelse av kravspesifikasjon og identifikasjon av mulige løsninger.  
  
  
Kravspesifikasjon   
Innholdet av mappen skal kunne benyttes til å utvikle en oversikt over pedagogisk kompetanse som et 
minimum og må kunne inneholde:   
  

• Introduksjon: En innlednings- eller oversiktstekst som guider leseren gjennom mappen   
• Pedagogisk CV: Oversikt over formell pedagogisk/-utdanningsfaglig kompetanse (kurs, utdanning 
etc), prosjekter, publikasjoner og konferansebidrag.   
• Undervisningshistorie: Oversikt over egen undervisningspraksis (omfang, målgruppe, fagområde, 
form)   
• Pedagogiske utgangspunkt: Fritekst om kunnskaps- og læringssyn forankret i pedagogisk teori og 
med relevans for egen undervisningspraksis.   
• Evaluering av undervisning: Planlegging, gjennomføring og vurdering av egen undervisning (for 
eksempel kollegaveiledning) og ulike former for tilbakemelding fra studenter på undervisningen bør også 
kunne tas med i mappen.    
• Dokumentasjon: Dokumentasjon av innholdet i mappen gjennom vitnemål, kursbevis, og andre 
relevante kilder som bekrefter undervisningskompetanse for høyere utdanning.   

   
Det er ønskelig at rapporteringen i størst mulig grad kan benytte seg av eksisterende kilder som CRISTIN, 
personkort, Open Badget eller liknende.    
  
Det er ønskelig at så mye som mulig skal være åpent, mens dokumentasjonen må som et minimum være 
tilgjengelig for primær og sekundær målgruppe.    
   
Det er ønskelig med output av rapporter på status av undervisningskompetanse   
Output av antall (%):   

• Godkjent, påbegynt, ingen pedagogisk mappe   
• Sortert på: fagområde, tidspunkt for godkjenning   

  
Leveranser   
Løsning som kan anvendes av primær målgruppe og som kan anvendes i tilknytning til kursvirksomhet ved 
Helsefak.   
   
Tidslinje:    

• 15.08.2019: Prototype som tillater opprettelse av pedagogisk mappe som beskrevet i kravspesifikasjon   
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• 31.12.2019: Fullført prosjekt som beskrevet i kravspesifikasjon  
  

Løsninger:  
Prosjektgruppen har vurdert ulike alternativer som utvikle løsningen selv, videreutvikle egen løsning som er 
utviklet på UiT/Result og sett på portefolio løsningen som kommer med Canvas og vurdert disse som 
uaktuelle.   
  
Neste skritt har vært å kartlegge markedet og man er nå i full gang med å teste ut ulike kommersielle 
løsninger.  Erfaringene våre så lang er at flere av disse vil kunne dekke behovene fullt ut.   
En av de store fordelene ved å velge et ePortifolio system er at det kan knyttes til LMS’et via en LTI 
ekstensjon. Arbeidskrav og kurs vil da kunne opprettes i LMS’et - og ePortifolio systemet vil generere 
portifolio basert på dette – i tillegg til at egen definert dokumentasjon som kan legges direkte inn i systemet.  
 
ePortfolio system innebærer også at vil kunne få:  

• Er brukervenlig/intuitivt , responsiv design vises godt på alle skjermtyper/ enheter.  
• Ligger i skyen, knyttet til Canvas, støtter Single-Sign On (Feide).   
• Følger Web2.0 og 3.0 standards: tagging og metadata, genererer rå data og analytics; støtter learning 
tools interoperability (IMS sertifisert)  
• Kan beholdes/videreutvikles på samme platform etter utdanning eller arbeidsforhold avsluttes  
• Synlighet grad kan tilpasses (student-lærer/kun inviterte/institusjon/helt åpent)  
• Støtter sosiale nettverk / utvikling av profesjonelt felleskap   
• Kan integreres med Badges  
• støtter GDPR  

Løsningene som er kartlagt og testet er så langt:  
• Portfolium (kjøpt opp av Instructure ila prosessen)  
• Pathbrite  
• PebblePad  
 

Pathbrite trakk seg i løpet av prosessen og begrunnet dette med at selskapet ikke lenger ønsket å levere 
løsninger innenfor området  
 
Prosjektet har derfor jobbet videre med de to andre leverandørene, og vil ila Juni ha ferdig en rapport med en 
anbefaling på et system/løsning vi ønsker å pilotere videre på.  
UiT og Helsefak ønsker å gå i gang med en pilot på et slikt system så raskt som mulig og vi vil med noen 
tilpasninger og justeringer kunne drive prosjektet videre sammen med UNIT og andre interessenter i 
sektoren.   
  
   
  
 

 



 

 
Utdanningsavdelingen 
  

Universitetet i Stavanger 
Postboks 8600 Forus 
4036 STAVANGER 
Org. nr. 971 564 679 

Telefon: +47 51 83 10 00 

E-mail: post@uis.no 
www.uis.no 

All post/e-post som inngår i saksbehandling, bes 
adressert til UiS og ikke til enkeltperson. 

 

 

UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere 
utdanning og forskning 
Abels gate 5A 
7030 TRONDHEIM 

   

      
   

  

         Vår ref.: 19/04890-2 Dato: 14. juni 2019 
 

Enkel kartlegging av tiltak knyttet til digitalisering av utdanning 

Vi viser til brev av 24.05.2019 der dere ber om en enkel oversikt av tiltak knyttet til digitalisering ved UiS.  

Det er høy aktivitet ved UiS når det gjelder digitalisering. UiS har en rekke Difi-støttede prosjekter og 
egenfinansierte prosjekter. Nedenfor gir vi en kort oversikt over pågående og planlagte prosjekter.  

Difi-støttede prosjekter 

UiS Digitale campus (2017-2019): 

• Digital studentekspedisjon 
• Bestillingsportal 
• Oppdragsportal 
• Porteføljestyring av digitaliseringsinitiativ 
• Samhandlingsportal med eksterne aktører (portal for studentoppgaver og praksis) 

UiS studie- og virksomhetsanalyse (2018-2020): 

Tittel: Formelt prosjektnavn «UiS studie- og virksomhetsanalyse», daglignavn UiS Innsikt. 

Beskrivelse av målsetninger og avgrensninger samt viktige karakteristika, gjerne i form av vedlegg 
med eller lenker til utdypende informasjon: Målsetninger, innhold og omfang, leveranser et cetera er 
godt beskrevet i prosjektets søknad om medfinansiering fra Difi (prosjektnummer 17-74, 
prosjektnavn UiS studie- og virksomhetsanalyse). Se den vedlagte medfinansieringssøknaden. 

Eventuelle samarbeidspartnere: Prosjektet har etablert eksternt samarbeid på prosjektnivå gjennom 
et nasjonalt institusjonsnettverk, et nettverk av nasjonale aktører. I tillegg er UiS med i konsortiet 
ECIU, og prosjektet benytter konsortiet som sitt internasjonale nettverk. For prosjektets leveranser 
etableres interne og eksterne samarbeid i tråd med behovet i den enkelte fase av hver enkelt 
leveranse. 

Status (pågående/planlagt, omfang): UiS Innsikt er et pågående prosjekt som startet 1/1/2018 og 
varer til 31/12/2020, og som følger den oppsatte plan uten større avvik enn hva som må påregnes gitt 
at prosjektet benytter smidigmedodikk.  

Finansiering, eksisterende og behov for ytterligere: Prosjektet vil ha et ressursforbruk som er i tråd 
med prosjektplan og tildelinger.  

Eventuelle tanker om hvordan et bredere samarbeid kunne styrke dette tiltaket: UiS Innsikt er satt 
opp med en samarbeidsarkitektur som er forventet å fylle behovet uten ytterligere arkitektoniske 
endringer, idet deltakerskapet i de tre eksterne nettverkene tilpasses løpende i tråd med prosjektets 
behov.  



 

 

Kontaktperson: stig.selmer-anderssen@uis.no 

Overordnede rammer for prosjektets produkter: Åpen, universelt utformet systemarkitektur og 
utforming der arkitekturens plattform utgjøres av et grunnsett av åpne de jure og de facto standarder 
og retningslinjer som benyttes i sektoren (nasjonalt og innenfor det europeiske høyere 
utdanningsområdet) utarbeides og beskrives i samarbeid med andre aktuelle universiteter (gjennom 
prosjektets institusjonsnettverk) og gjøres tilgjengelig for bruk som 
felleskomponenter/fellesløsninger i sektoren (gjennom prosjektets nettverk av nasjonale aktører). 

 

Egenfinansierte digitaliseringsprosjekter 

I arbeidet med porteføljestyring av digitaliseringsinitiativ (se over), har UiS satt i gang et kartleggingsarbeid 
av fakulteter og enheters arbeid med digitalisering. UiS arbeider nå med å systematisere fakultetenes 
foreløpige innrapporterte digitaliseringsinitiativ. Dette er et pågående arbeid og det som rapporteres inn her 
er derfor ikke ferdigstilt.  

• UiS har et pågående et digitaliseringsprosjekt som heter Utveksling på nett. Prosjektleder er Rune 
Nilssen i IT. Bjarte Hoem er prosjekteier (se vedlegg 1) 

• UiS vil digitaliserer kvalitetssystemet. UiS sitt kvalitetssystem er nylig revidert og det forventes 
derfor at dette arbeidet settes i gang høsten 2019. 

• Emneevalueringene vil tilrettelegges for bruk av digitale verktøy. 
• UiS vil utvide digital studentekspedisjon med ulike skjemabaserte tjenester innen 

internasjonalisering. Dette vil starte så fort som mulig og kan finansieres med egne midler.   
• UiS og UiA samarbeider om et prosjekt for ‘smarte grupperoms-løsninger’ der en målsetting er bedre 

utnyttelse av romkapasitet (grupperom, møterom ol.) ved institusjonene.   
• Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret ved UiS har nettopp fått ferdigutviklet en digital «Oppdrags-

app», med påfølgende rapporteringsmulighet knyttet til alle de eksterne henvendelsene vi får på 
kurs/utviklingsarbeid osv. Målet har vært effektivisering, men ikke minst høyne kvaliteten på 
hvordan vi håndterer forespørslene internt og eksternt.  

• Under3DP (Undervisningsstøtte med 3D Printing) * 
• Matematikkminuttet* 
• DATPREP - Intensive project-based preparatory course for students* 
• Digital vurdering i fag med matematisk notasjon * 
• Computational Geosciences * 
• Digital Assessment in Mathematics with STACK* 
• Kartlegging av nåværende undervisningsmetoder ved TN*  

(* Se vedlegg 2) 

Fremtidige digitaliseringsinitiativ 

• Digital bruker der ansatte gis tilgang til sentrale systemer basert på stilling og organisatorisk enhet. 
• Adgangskontroll/digitale dørlåser på alle dører. 
• UiS ønsker å digitalisere planlegging og gjennomføring av praksis i lærerutdanningene  
• UiS skal utarbeide plan for opplæring i digital og pedagogisk kompetanse blant vitenskapelig ansatte.  

 

UiS sin rolle i fremtidige prosjekter 

UiS er svært positive til samarbeid med andre institusjoner, nasjonale aktører og nettverk i sektoren for å 
styrke digitalisering. Det vises i denne sammenheng til vårt samarbeid med OsloMet i 
Samhandlingsprosjektet. UiS mener at samarbeid er en forutsetning for å utvikle robuste digitale løsninger, 
og at slikt samarbeid er resurseffektivt. Digitalisering er et område som hele sektoren må løfte sammen.   

 

mailto:stig.selmer-anderssen@uis.no
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Vedlegg: Vedlegg 1 Utveksling på nett, Digitaliseringsprosjekter UiS 
 



Utveksling på nett

IT-middels

HVA
Forlengelse av STINE2-prosjektet, ta i bruk og presentere mer informasjon om utvekslingsmuligheter fra
FS på nettsidene.

HVORFOR
Synliggjørehvilke utvekslingsmuligheter som UiS kan tilby, for å tilfredsstille eksterne forventninger til
økt mobilitet, og interne forventninger til å få flere søkere.

ALTERNATIVER
• Manglende synlighet ift utvekslingsmuligheter vil ikke oppfylle myndighetenes forventninger til

økt studentmobilitet.
• Lite synlig informasjon om utveksling
• CMS-avhengig redigering av utvekslingssider

LEVERANSER
• Bedre oversikt over utvekslingsmuligheter pr studieprogram, på www og student
• Generell oversikt over utvekslingssteder, med filtrering på enten studieprogram eller land
• Automatisk uttrekk av informasjon om steder og utvekslingsavtaler fra FS, til bruk på web
• Kartbasert oversikt over utvekslingssteder

RAMMEBETINGELSER OG AVGRENSNINGER
Hvilke interne og eksterne føringer og krav, gjelder for prosjektet? Hva er prosjektet avhengigav og hvilke
avgrensninger gjelder (hva skal prosjektet ikke gjøre)?

• Grafisk utforming inngår ikke i prosjektet, nye sider skal basere seg på eksisterende malverk.
• Informasjon som skal brukes hentes i utgangspunktet fra FS
• Uthenting av FS-informasjon iht UNITs rammeverk for REST-basert uttrekk av studieinformasjon

(studinfo2)
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Vedlegg 1 

Pågående prosjekt ved UiS  

Under3DP 

Ved å ta i bruk 3D-printing i undervisningen ønsker prosjektlederne å forbedre læringsprosessen innen 
mekaniske fag ved UiS.  3D-printing betraktes i dag som en fremtidig digital produksjonsteknologi og 
tiltrekker seg mange fagfelt og mange utdanningsinstitusjoner. Ved å ta i bruk denne teknologien oppnås en 
direkte og reell visualisering av produktene samtidig som «learning-by-doing» prosesser initieres. Dette vil 
forbedre studentenes praktiske ferdigheter, tolkning og forståelse av designkonsept i 3 dimensjoner innen 
produktutvikling og mekanisk design.  

For å oppnå prosjektets mål, vil prosjektgruppen utstyre 3DP laboratoriet ved UiS, IMBM med 3D-printere 
som gir muligheter for modeller i relevante størrelser. Siden det finnes ulike varianter av denne teknologien i 
markedet, vil også studenter gis tilgang til ulike typer 3D-printere. Prosjektteamet ønsker at printerne skal 
være tilgjengelige for studentene både som del av kurs organisert under prosjektet, men også under andre 
såkalte problembaserte læringsaktiviteter, som ION Racing og UiS Subsea team. Ved å anvende denne 
teknologien i undervisningen, vil prosjektteamet stimulere studenter for STEM utdanning (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics), og samtidig øke rekrutteringen til mekaniske fag. Videre ønsker 
gruppa å motivere lokal industri til å bidra til at teknologien kan utnyttes og videreutvikles. 

Matematikkminuttet 

Mange har et veldig instrumentelt forhold til matematikk, det er et abstrakt fag fjernt fra virkeligheten. I 
prosjektet Matematikkminuttet skal prosjektgruppa visualisere det faglige innholdet gjennom «matematikk i 
naturen».  

Gruppa skal lage en tematisk innledende film til hvert emne, og på slutten av hver film er det lenket til flere 
filmer på ulike nivå (grunnskole, videregående skole og universitetsnivå). Filmopptaket skal skje i 
opptaksstudiet til NettOp. Hvert opptak vil bli grundig evaluert av prosjektgruppa, og testet på alle tre nivåer 
av målgruppene, på henholdsvis UiS, St. Olav videregående skole og Engesvoll barneskole i Klepp. Resultatet 
av denne innledende evalueringen vil virke korrigerende for det videre arbeidet som vil skje gjennom 
studieåret 2018/19.  

I tillegg til filmene, vil gruppa skrive en artikkel til hver episode som publiseres på aktuelle nettsteder. 

DATPREP 

The DATPREP-course is designed for students starting at the MSc-programs in Computer Science, Data 
Science, and Applied Data Science. The goal of the project is to create an intensive preparatory course to 
increase and standardize entrance knowledge and skills for various student groups entering these master 
programs. The aim is to increase completion as well as student satisfaction. 

Currently, students enter the master programs with varying levels of knowledge and skills within computer 
science and mathematics. Many of them also have difficulties because of limited experience with 
independent work and group work. It is impossible to ensure that all students possess the same knowledge 
and skills, especially considering that a large fraction comes from various BSc programs outside Norway and 
Europe. Students then must make up for the missing knowledge and skills during the first semester of their 
studies. This leads to poorer grades and increased dropout rate. 

The DATPREP-project will focus on key computer science knowledge and so-called 21st century skills 
developed through an intensive project-based preparatory course. The course will ensure that students are 
provided with better chances to succeed in the studies. 

The course will be offered for the first time summer 2019.  
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Computational Geosciences 

Data and computers have revolutionized geosciences. Today, a scientist carrying a mobile device has 
available a collection of sensors (magnetometer, accelerometers, gravity, GPS, etc.) collecting data in real 
time. Online databases for topography and satellite imagery make these devices even more powerful. Such 
tools and data sets not only support the scientist in the field, but also allow quickly testing hypotheses and 
taking decisions. Digital means that many numbers are available to us, more than we could possible analyze 
using conventional (e.g. graphical) methods.  

 

Analysing these numbers requires some math and computing. Concepts such as data accuracy and precision, 
errors (uncertainties) and their propagation, and inverse modeling become very important. This project 
brings together geographic information systems (GIS), geophysics, and geology to implement a problem-
based, online, interactive resource on computational geosciences covering the aforementioned concepts. The 
resource consists of ten chapters covering an introduction to Python (the language of choice), coordinate 
systems, vectors and tensors and their transformations, elasticity, uncertainty analysis, and the inverse 
problem. The projectgroup intend this material to be used by students, researchers and teachers, bringing 
computation into geosciences education, and promoting more advanced online chapters and research. 

Digital Assessment in Mathematics with STACK 

The project aims to improve student learning outcomes in the mathematics course MAT300 Vector Analysis 
at UiS, by introducing digital formative and summative assessment tasks, implemented in the powerful and 
modern computer-aided assessment software package STACK. A suite of digital exercises will be developed 
that incorporate interactive visualisations and require a process of creative mathematical reasoning and a 
period of productive struggle in order to solve.  

Kartlegging av nåværende undervisningsmetoder ved TN 

A common view is that academic learning takes place through active interaction between a student and a 
number of different resources. These include written material (book, notes, online resources), the course 
lecturer (lectures, problem sessions, lab, electronic correspondence on different platforms), teaching 
assistants/lab technicians/other staff (problem sessions, lab), other students (lectures, labs, problem 
sessions, study areas, other contexts), as well as people and media external to the study environment 
(friends, family, non-scientific media).  

The challenge is to motivate the students to interact "actively" rather than "passively" with the subject 
material, thereby increasing their learning outcome. 

To establish a benchmark within which to address this challenge, in the context of TN and its degree 
portfolio, we feel it would be interesting to map out existing teaching strategies and implementations. The 
institution has existed as an educational hub for decades, and a broad range of teaching methods have been 
tested in many different courses. This is knowledge worth harvesting. 

This project is therefore not meant as (for instance) a new teaching initiative, applying and testing a new 
method or technology on the students in a specific course. It is a fact-finding exercise, aimed at compiling an 
overview of choices made, possibilities identified and challenges faced by teaching staff at TN. Although 
perhaps not innovative in the usual sense, as far as we are aware, this has not been done before at TN. 
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Forslag til prosjekt:  
«Mobilitet og internasjonalisering» 
 
Bakgrunn 
Allerede i Meld. St. 16 (2016 – 2017): «Kultur for kvalitet i høyere utdanning», meldte 
Regjering at de forventet «at institusjonene har ambisiøse mål for studentutveksling i 
studieprogrammene og følger opp disse ambisjonene i praksis»1.  Det har bl.a. på dette 
grunnlag siden høsten 2017 vært gjort et arbeid i Unit for å identifisere aktuelle 
prosjektinnsatser på området digitalisering av studentmobilitet og internasjonalisering.  
 
Arbeidet førte frem til en første prosjektskisse (se vedlegg), og et felles notat om 
effektivisering av studentmobiliteten gjennom digitalisering ved institusjonene.  
 
Arbeidet hadde sin foreløpige avslutning i et møte om arbeidet mellom Unit og Diku i januar 
2019 og i mer uformelle samtaler i etterkant. Resultatet av arbeidet så langt ble synliggjort i 
innspill fra Unit til stortingsmelding om studentutveksling desember 2018. 
 
Vurdering 
Gevinstene ved digitalisering av prosessene rundt studentmobilitet er store, eksempelvis:  

• Kortere saksbehandlingstid ved institusjonene, gjennom redusert antall helmanuelle 
og papirbaserte arbeidsoppgaver knyttet til studentutveksling. 

• Frigjøring av ressurser, gjennom forenkling og effektivisering av administrative 
arbeidsprosesser. 

• Mer effektive arbeidsprosesser knyttet til studentutveksling, gjennom felles, 
digitaliserte arbeidsflater i digitale verktøy. 

• Bedre kvalitet på informasjonen og opplysningene som utveksles i forbindelse med 
studentutveksling, gjennom sikre digitale løsninger som strukturerer og standardiserer 
arbeidsprosesser. 

• Bedre samarbeid mellom internasjonale partnerinstitusjoner, gjennom forenklede 
prosesser for utveksling av essensielle data.  

                                                             
 
 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/sec3?q=studentutveksling#kap3-9 
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Gevinstene nevnt over for slike disse fellesløsninger vil medføre flere studenter på utveksling, i 
tråd med nasjonale og internasjonale målsettinger, og mindre ressurser brukt på 
administrative oppgaver, gjennom mer standardiserte, automatiserte og effektive arbeids-
prosesser for både studenter og ansatte.  
 
Et samarbeidsprosjekt for å digitalisere arbeids- og informasjonsprosesser knyttet til student-
utveksling vurderes som både arbeids- og økonomisk besparende for institusjonene, i tillegg til 
at det oppfyller politisk ønskverdige mål. 
 
 
Forslag til beslutning 
Det foreslås at det med utgangspunkt i den tidligere skissen til prosjekt (vedlagt), utarbeides et 
mandat for konseptfasen for et samarbeidsprosjekt mellom Diku, Unit og noen utvalgte 
institusjoner. 
 
 

----o0o---- 
 
 
Unit, ved seksjon for Studieadministrative tjenester 
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Vedlegg: En tidligere utarbeidet Prosjektskisse for digitalisering av studentutveksling 
 
NB: Dette er en skisse til et mulig prosjekt utarbeidet i 2018. Merk at tidspunkter må justeres. 
 
 

UTKAST: Forprosjekt, digitalisering av studentutveksling 
Kunnskapsdepartementet har satt ambisiøse mål for studentmobiliteten i Norge. 20 % av 
norske studenter som fullfører en grad skal ha vært på utveksling innen 2020, og på sikt skal 
halvparten av norske studenter ha et utvekslingsopphold som en del av graden sin. I dag ligger 
andelen på 16 %.  Faglig forankring, institusjonell satsing, forenkling av regelverk og 
tilrettelegging for studentene er nødvendig for å nå målene. I tillegg er det behov for et digitalt 
løft for de administrative prosessene knyttet til studentutveksling. Dette gjelder for både 
innreisende og utreisende studentmobilitet, og for både studenter og ansatte.   
Dagens studieadministrative systemer legger ikke tilstrekkelig rette for å framstille utveksling 
som en integrert del av utdanningene norske institusjoner tilbyr. De gir ikke studentene den 
informasjonen og oppfølgingen de trenger for å velge utveksling, og de gir ikke nødvendig 
arbeidsstøtte til ansatte på institusjonene. Prosessene for både studenter og ansatte er i stor 
grad papirbaserte og manuelle, og de opptar mye tid og ressurser.  
Nye digitale løsninger er også nødvendig for å sikre at norske utdanningsinstitusjoner kan få 
full utnyttelse av mulighetene som kommer gjennom blant annet Erasmus without paper- og 
Emrex-nettverkene. Nye, brukervennlige grensesnitt som gir dem tilgang på denne 
internasjonale infrastrukturen vil gjøre det mulig for institusjonene å koble seg på den 
internasjonale tekniske infrastrukturen. utdanningssamarbeid. 
 
Et felles prosjekt for å utvikle løsningene sektoren trenger 
Unit, Diku, OsloMet og Universitetet i Stavanger ønsker å fremme forslag om at universitetene 
og høyskolene gjennomfører et samarbeidsprosjekt for å utvikle de systemene og tjeneste som 
trengs for å digitalisere studentutveksling. Systemene og tjenestene bør bygges på felles 
arbeidsprosesser, og slik vil prosjektet også bidra til økt standardisering. Vi ønsker at så mange 
institusjoner som mulig skal være med på et slikt prosjekt, slik at fellesløsningene som utvikles 
i størst mulig grad er tilpasset behovene i sektoren.  
Det administrative arbeidet med studentutveksling trenger et digitalt løft, og institusjonene 
har lenge ventet på nye fellesløsninger. Når vi nå nærmer oss 2020 uten at det er lagt konkrete 
planer om å utvikle nye løsninger, tærer dette naturligvis på tålmodigheten til enkelte 
institusjoner. For å hindre at enkeltinstitusjoner må ta saken i egne hender og utvikle sine egne 
digitale løsninger, ønsker vi heller at vi går sammen om et prosjekt som skal levere løsninger til 
hele sektoren. Vi ønsker å gå sammen for å utvikle: 

• Bedre digitale løsninger for studenter: 
• Sikre at studentutveksling framstår som en synlig og integrert del av 

utdanningsplanene deres. 
• Forbedre tilgjengeligheten og synligheten av informasjon for 

studentene. 
• Forenkle søknads- og godkjenningsprosesser. 

• Nye og bedre digitale verktøy for ansatte på institusjonene: 
• Digitale verktøy som er tilpasser arbeidsprosessene: effektivitet og 

kvalitet. 
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• Verktøy som digitaliserer alle arbeidsoppgavene i studentutvekslingen: 
før, under og etter mobilitet. 

• Verktøy som er tilpasset behovene til både administrative og 
vitenskapelige ansatte. 

• Tjenester som bygger på integrasjoner og automatisering: 
• Integrasjoner med andre systemer og internasjonale nettverk (Emrex og 

Erasmus without paper).  
• Forenklede og automatiserte søknadsprosesser (så langt som mulig). 
• Forenklede og automatiserte godkjenningsprosesser (så langt som 

mulig). 

Resultater og gevinster 
Vi ønsker at prosjektet skal resultere i løsninger som leveres som fellestjeneste til sektoren, 
hvor disse er tilpasset brukerbehovene, og som støtter opp rundt korrekte arbeidsprosesser. I 
tillegg er det viktig at løsningene er i tråd med nasjonale og internasjonale krav og 
retningslinjer, og bygges opp for standardiserte arbeidsprosesser for studentutveksling i hele 
sektoren.  
Gevinstene disse fellesløsningene skal medføre vil være flere studenter på utveksling, i tråd 
med nasjonale og internasjonale målsettinger, og mindre ressurser brukt på administrative 
oppgaver, gjennom mer standardiserte, automatiserte og effektive arbeidsprosesser for både 
studenter og ansatte.  
 
Gjennomføring og finansiering 
Forprosjekt: våren 2019 

• Unit og Diku gjennmfører et forprosjekt for å sammenstille behovene 
prosjektet skal imøtekomme, komme fram til et forslag til omfang av et felles 
prosjekt og alternative konsepter som skal utredes gjennom en konseptfase. 
Forprosjektet har også som formål å finne fram til egnede 
samhandlingsmodeller mellom de nasjonale partnerne og 
utdanningsinstitusjonene. Arbeidet bør skje i dialog med 
utdanningsinstitusjonene.  

Konseptfase: høsten 2019 
• Unit og Diku leder en konseptfase for å utrede ulike alternative løsningsforslag. 

Representanter fra utdanningsinstitusjonene deltar i konseptfasen.  
• Konseptfasen ender i et prosjektforslag som legges fram for relevante 

beslutningsorganer, eks. Fagutvalg for utdanning, Digitaliseringsstyret og Dikus 
styre.  

Avklaring rundt finansiering: høsten 2019 
• Parallelt med konseptfasen må avklaringer rundt mulige og egnede 

finansieringskilder utredes. Dette arbeidet ledes av Unit og Diku.  
• Finansiering av KD 
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• Unit har spilt inn digitalisering av studentutveksling som et 
digitaliseringsprosjekt til KD. Foreløpig ikke fått tilbakemelding på om et 
slikt prosjekt vil bli støttet.  

• KD skal lansere stortingsmelding om studentutveksling i årsskiftet 
2019/2020.  

• Risiko: KD bevilger ikke finansiering av prosjektet. 
• Finansiering gjennom Digitaliseringsstyret 

• Prosjektet finansieres gjennom felles investeringspott forvaltet av 
Unit/Uninett. Denne finansieringsmåten av fellestjenester i sektoren er 
under utredning.  

• Full finansiering av institusjonene 
• Institusjonene som ønsker å delta i et slikt prosjekt dekker kostnadene. 

• Søke Difis medfinansieringsordning i 2020. 
• Dersom ikke annen finansiering er sikret innen høsten 2019, søker vi om 

støtte fra Difi i 2020. 

Prosjektgjennomføring: 2020-2021 
• Unit leder prosjektet, og bidrar med domenekompetanse på 

systemforvaltnings- og utviklingssiden. 
• Diku deltar i prosjektet og bidrar med domenekompetanse på 

programforvaltningssiden.  
• Institusjonene bidrar med ansatte i prosjektgruppe, referansegruppe, 

kartlegging av brukerbehov, tjenestedesign, kravspesifikasjon og testing. 
• Prosjektets utviklingsoppgaver gjennomføres av utviklere hos Unit og innleide 

konsulenter.  
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