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eDU har følgende 

kjerneaktiviteter: 
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Formell 
utdanningsfaglig 

kompetanseutvikling 

UH-ped emne 1

UH-ped emne 2

UH-ped i 
førstelektorprogram

UH-ped emne 3

Fakultetsspesifikke tilbud 

Annen 
utdanningsfaglig 

kompetanseutvikling 

Webinarer 
workshop

Veiledet 
emneplanutvikling

Utdanningsfaglige 
prosjekter 

Veiledet 
praksisutvikling

Incentivordninger 

Merittering

Såkornsmidler 

Utdanningsfaglig kompetanseutvikling ved USN 



Digital kompetanse – hvordan forstår vi begrepet? 

Én måte å diskutere digital kompetanse på er å skille mellom tre «lag» med gradvis «zoom»: fra 

• (1) digital dannelse, som angår fortrolighet med det å være borger i et digitalisert samfunn og 
arbeidsliv, til 

• (2) digital-pedagogisk kompetanse, som angår læringsteoretisk begrunnet bruk av teknologi, 
og 

• (3) fagnær, yrkesrelatert, profesjonsfaglig digital kompetanse, som angår disiplin- og 
praksisrelevant bruk av teknologi. 

Studietilsynsforskriften (NOKUT sitt begrep) 

• «UH-pedagogikk og didaktikk og […] kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme 
læring». 
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Emne 2: Utdanning i en digital tid 
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• Nett- og samling basert emne (10 stp.),
både nettbaserte og fysiske samlinger

• Den ansatte får erfaring med selv å studere i 
nettbaserte omgivelser (canvas, zoom, wiseflow, mm)

• Aktuelle case utgangspunkt for diskusjoner
• Arbeidskravene krever utforsking i egen undervisning 
• Formativ vurdering, mappevurdering
• Viktig med forventningsavklaring   



Digitale læringsressurser 

og webinarer

• eDU har utviklet en 
rekke asynkrone 
ressurser som skal 
inspirere og gi 
veiledning 

• Webinarer for å 
aktualisere og dele 
erfaringer i på tvers av 
fakulteter og fagmiljø   
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• Lavterskel 

• Løfter fram aktuelle tema

• Bruker dyktige kolleger

• Deltar via nett fra eget kontor

• Opptak for de som ikke kunne delta
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Veiledet 

emneplanutvikling 
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• Overordna ressursbank 
for emneplanutvikling

• Workshop med faggruppe/
institutt

• «Obligatorisk veiledning» 
ved opprettelse av nye 
nettbaserte studier, 
design av emner på nett 
særlig utfordrende 

• Utvikler egen opplærings-
pakke rettet mot  
programkoordinatorer



Utdanningsfaglige prosjekter

eks: Metodebank HS
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Samordning av metode og vitenskapsteoretiske fag 
i  fakultetets 9 masterutdanninger

• Flipped classroom – omvendt klasserom

• Felles metodemoduler i Canvas

• Læringsmoduler som «tvinger» til dyplæring

• Uavhengig av antall studiepoeng og tidspunkt

• Frigjøre tid til studentaktiv læring på campus

• Utnytter spisskompetansen i fagmiljøet

• Ikke fokus på filmer, men gode læringsaktiviteter 

Eksempel på læringsmodul: intervju
LUB: Har inngående kunnskap om innsamling av 
kvalitative data med særlig vekt på intervju
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Ressursen er delt i 
Canvas Commons



Hva er særlig utfordrende?

• Stor strekk i laget – og stort etterslep

• Verktøykompetanse vs utvidet forståelse av digital kompetanse 

• Strøm på gammel praksis vs utvikle ny praksis

• Frivillighet 

• Tid på arbeidsplan 

• Opplæring av ledere 

• Digital kompetanseheving er et tema i alle 
medarbeidersamtaler

• Ansvarfordeling mellom ulike enheter –
trenger bedre samarbeidsavtaler
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Eksempel på noe vi har fått til bra

• Horisontal kunnskap -
UH er preget av silotekning, eDU jobber på tvers mellom fakultet og fellestjenester 

• Hybrid kompetanse -
utfyllende kompetanse, grunnleggende respekt for, men også bruk av hverandres styrker

• God dialog med fagmiljøene -
eDU har legitimitet og snakker godt med ansatte i veiledning, pedagogisk og didaktisk

• Kompetansehevning -
mot ledelse, faglige og administrasjon - både formelle og uformelle tilbud 

• Design og redesign av emner og studier -
metodebank, nettstudier, mer blanda læringsformer på campus



Takk for 

oppmerksomheten 

hjordis.hjukse@usn.no

edu@usn.no
https://edu.usn.no/


