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1 Sammendrag 
De tre direktoratenes felles gjennomgang viser at alle har virkemidler og tiltak som ser ut til å fungere. 
Gjennomgangen avdekker imidlertid et behov for et dypere kunnskapsgrunnlag og tettere samarbeid 
rundt enkelte tiltak. Et kunnskapsgrunnlag vil også være verdifullt for å kunne gi bedre råd og veiledning 
til institusjoner og fagmiljø.  

 
I rapporten legges det fram både kortsiktige og langsiktige forslag til tiltak. Direktoratene ønsker dialog 
med Kunnskapsdepartementet (KD) om forslagene og hvordan de best tas videre.  

1.1 Anbefalinger 

1.1.1 Kunnskapsgrunnlaget 
Før direktoratene og/eller KD setter i gang flere prosesser mener den nedsatte gruppa at det er 
nødvendig å utføre en mer systematisk gjennomgang og oppsummering av kunnskapsgrunnlaget. Dette 
bør deles i tre hovedspor: 

• Kunnskapsdepartementet (eventuelt i samarbeid med Diku, NOKUT og Unit) bør sette ut et 
oppdrag om en systematisk kunnskapsoppsummering som ser på bruk av digitale verktøy og 
effekten dette har på studenters læring. Dette oppdraget bør også inkludere kunnskap om 
undervisningsrom og annen relevant infrastruktur.  

• Diku bør, i samarbeid med NOKUT og Unit, kartlegge relevante prosjekter som har tatt i bruk 
pedagogisk digitalisering de siste fem årene og gjøre en analyse av hva som har fungert godt og 
hva som har fungert mindre godt. Dette kan utføres på to nivå, en mer generell kartlegging av 
sentrale tiltak og en omfattende analyse med sikte på å finne tiltak som har bredt 
spredningspotensiale og gode resultater å vise til.  

• NOKUT bør, i samarbeid med Diku og Unit, gjennomføre en evaluering for å bedømme 
kvaliteten på bruk av digitale verktøy i utdanning og hvordan dette har påvirket studentenes 
læring på et relativt stort antall studieprogrammer. Evalueringen vil bidra til videre utvikling 
både hos de programmene som blir evaluert og de som ikke blir evaluert ved at man 
identifiserer gode og mindre gode praksiser. 

 

1.1.2 Krav til utdanningsfaglig kompetanse 
Den nedsatte gruppa kjenner ikke til at enkeltinstitusjoner stiller spesifikke krav til digital pedagogisk 
kompetanse. Det er derfor vanskelig, uten en større kartlegging, å vite hva institusjonene gjør eller 
planlegger å gjøre for å oppfylle de nye kravene i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger (opprykksforskriften). Før man eventuelt stiller nye og mer eksplisitte krav til digital 
pedagogisk kompetanse i andre forskrifter foreslår direktoratene at NOKUT, i samarbeid med Diku og 
Unit, gjennomfører en kartlegging av dagens praksis og vurderer hensiktsmessigheten ved eventuelt nye 
krav.  

 

1.1.3 Kompetanseutvikling 
• Det bør, med utgangspunkt i handlingsplanen og forslagene fra Digital tilstand 2018, iverksettes 

et videre arbeid med å styrke underviseres profesjonsfaglige og digitale kompetanse.  
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• Dette bør gjennomføres ved at de tre direktoratene gis ressurser til å gjennomføre et felles 
oppdrag i tett samspill med institusjonene. Målet må i første omgang være å avklare om, og i så 
fall på hvilken måte, en bør etablere et tettere samarbeid på tvers av institusjonene. Det bør 
også vurderes om en eventuelt bør etablere tjenester på et nasjonalt nivå for å støtte og 
stimulere lokale tiltak. 

 

1.1.4 Stimulerende tiltak 
• Styrke tilskuddsordningen Digitalisering for læring i høyere utdanning. 
• Styrke det systematisk samarbeid mellom de tre direktoratene og sektoren i forhold til 

framtidige stimulerende tiltak.  
• Sørge for at Dikus pågående spredningsprosjekt viderefører erfaringer fra ulike prosjekt i alle 

tilskuddsordninger som fører til pedagogisk bruk av digitale verktøy. Dette arbeidet bør, der det 
er relevant, inkludere samarbeid med Unit og NOKUT. 

 

1.1.5 Råd og veiledning 
• Direktoratene utvikler en felles arena for å diskuterer målgruppenes behov med  henblikk på å 

øke presisjonen i råd og veiledning. 
• Direktoratene utvikler og arrangerer felles arenaer slik som  konferanser, seminarer og 

workshoper, samt  andre målgrupperettede aktiviteter. 

 

1.1.6 Kontroll 
• Det foreslås at NOKUT, i samarbeid med Diku og Unit, gjennomfører en juridisk utredning for å 

vurdere om det er hensiktsmessig å regulere pedagogisk bruk av digital teknologi. En eventuell 
slik regulering bør videre inkluderes i tilsynet med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. 

• Dersom lovlighetskontroll skal være et virkemiddel for å sikre bruk av pedagogiske verktøy i 
utdanningen, må dette vurderes nøye. Det må være ei målsetning at dette ikke fører til at 
institusjonene forholder seg til denne delen av kvalitetsarbeidet på instrumentelle måter for å 
sikre at de når minstemålskravene. 

 
 

1.1.7 Infrastruktur 
• Unit vil, sammen med institusjonene, arbeide for at studenter og lærere møter et mest mulig 

sømløst digitalt læringsmiljø, og for at det gis opplæring i bruk av verktøyene. 
• Unit arbeider videre for at sektoren får felles integrasjonsplattformer som understøtter 

behovene i det digitale læringsmiljøet. Integrasjoner mellom felles systemløsninger må komme 
på plass når felles systemer anskaffes. Integrasjonsplattformene må kunne benyttes av både 
store og små institusjoner og det må avklares hvem som skal forvalte og drifte 
integrasjonsplattformene.  

• Unit bør etablere et arbeid for å samle sektoren for modernisering av felles videoplattformer og 
felles LOR-løsning som gjør det mulig å dele video og annet digital innhold.  
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• Unit bør etablere en satsing fram mot neste generasjons digitale vurderingsplattformer. 
Arbeidet knyttes til undervisningskvalitet og bør bygge på erfaringer fra piloter utført gjennom 
Dikus prosjektstøtte. 

• Det bør videre løftes en diskusjon om hva begrepet «fagnære digitale verktøy» rommer, og 
innen hvilke områder det bør være stor valgfrihet. Om valgfriheten stimulerer kvalitet i 
undervisningen, eller om mange ulike arbeidsflater -og verktøy er til hinder for dette.  I 
vurderingen bør også perspektivet «samhandling» legges til grunn. 

• Det bør vurderes å utarbeide en felles, kunnskapsbasert standardromskatalog for 
undervisningsrom- og møterom, med løsninger som understøtter den digitale utviklingen, og 
der studenter og lærere møter samme arbeidsflater over alt.   

 

 

2 Innledning 
De tre direktoratene Unit, Diku og NOKUT mottok i juni følgende likelydende oppdrag fra Kunnskaps-
departementet: 

Studiebarometeret og andre undersøkelser avdekker at bruk av digital teknologi i for liten grad har 
erstattet tradisjonelle undervisnings- og vurderingsformer. Selv om det finnes gode eksempler på 
innovative løsninger godt integrert i studieprogrammene er det for stor variasjon i hvordan 
fagmiljøene utforsker og utnytter digitale muligheter. Departementet mener derfor det er behov for 
å få til et løft i pedagogisk bruk av digitale verktøy i utdanningen. Departementet forventer at Unit, 
Diku og NOKUT samarbeider konstruktivt om digitalisering for kvalitet i høyere utdanning og bidrar 
til dette løftet gjennom et samvirke av tiltak og virkemidler knyttet til krav til utdanningsfaglig 
kompetanse, stimulerende tiltak, infrastruktur, råd og veiledning, kompetanseutvikling, kunnskaps-
grunnlag og kontroll. Departementet forventer at Unit, Diku og NOKUT samarbeider om 
gjennomføringen av tiltakene og presenterer et forslag til oppfølging for departementet innen 1. 
oktober 2019. 

 

2.1 Strategi -og handlingsplan for digitalisering 
I Digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren 2017 – 21, og i påfølgende Handlingsplan, 
er det utarbeidet målbilder og tiltak innen de tre perspektivene; Studenten, Læreren og Ledere på alle 
nivå, jf vedlegg 1. 

• Målbildet for Studenten omhandler både bruk av digitale muligheter i aktiviserende og varierte 
lærings- og vurderingsformer, at studenten har tilgang til et moderne og personlig læringsmiljø, 
og at studentene gis mulighet til å utvikle sin digitale kompetanse, og bevisstgjøres i etiske, 
juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger ved bruk av data og digital teknologi i sin 
framtidige yrkesutøvelse.   

• Målbildet for Læreren omhandler god digital og pedagogisk kompetanse, et bredt tilbud av 
digitale verktøy som støtter gjennomføringen av utdanningen, og at læreren har muligheter for 
uttelling på grunnlag av dokumentert resultater på utdanningsområdet. 

• Målbildet for Ledere på alle nivå omhandler at ledelsen utnytter de mulighetene digitaliseringen 
gir til å nå institusjonens mål, den sikrer formaliserte systemer for dokumentasjon av, og 
belønning for arbeid med utvikling av undervisning, den legger til rette for at hele fagmiljøet 
bruker de mulighetene digitalisering gir til å heve kvaliteten i utdanningen, og den sørger for at 
systemer som velges legger til rette for samhandling internt i UH-sektoren og med aktører 
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utenfor UH-sektoren. 
 
I rapporten danner disse tre perspektivene, med tilhørende målbilder, et viktig bakteppe for de 
vurderingene som er gjort.  
 

2.2 Tolkning av oppdraget 
Kunnskapsdepartementet har bedt NOKUT, Diku og Unit om å samarbeide konstruktivt for å løfte den 
pedagogiske bruken av digitale verktøy i høyere utdanning, og presentere et forslag til oppfølging for 
departementet innen 1. oktober 2019. Rammen for oppdraget er at direktoratenes virkemidler må ses i 
sammenheng slik at de samlet bidrar til at UH-sektoren lettere realiserer Digitaliseringsstrategien. 
 
I oppdraget lister Kunnskapsdepartementet opp de viktigste virkemidlene de tre direktoratene har til 
disposisjon. Noen av disse virkemidlene er felles på tvers av direktoratene, mens andre er spesifikke for 
den enkelte organisasjon. For eksempel er det kun NOKUT som kan gjennomføre tilsyn (kontroll), og kun 
Diku som kan stimulere til endring gjennom insentivordninger. Virkemidler som kunnskapsgrunnlag, 
kompetanseutvikling og råd og veiledning er felles på tvers av direktoratene. I forslagene til tiltak 
fokuseres det både på tiltak det enkelte direktorat bør gjøre knyttet til sine virkemidler, samt noen 
samkjørte tiltak for virkemidler som er felles.  
 
Slik oppdraget er formulert er det en risiko for at arbeidet med å løfte den pedagogiske bruken av 
digitale verktøy blir for smalt og teknisk. Det er derfor viktig å påpeke at vårt utgangspunkt er en 
bredere tilnærming til digitalisering enn kun pedagogisk bruk at digitale verktøy. Vårt utgangspunkt er at 
digitalisering i høyere utdanning omfatter digital kompetanse og digital dannelse, digital teknologi for å 
utvikle og støtte innovativ pedagogikk og didaktikk i undervisningen, samt fagnær bruk av digital 
teknologi. 

I oppdraget skriver KD at det forventes at de tre organisasjonene skal samarbeide om tiltak og at det 
som skal presenteres i denne rapporten er et forslag til oppfølging av de påbegynte tiltakene. Det er 
viktig å påpeke at direktoratene i den korte perioden fra man mottok oppdraget til nå ikke har hatt 
mulighet til å gjennomføre noen felles tiltak. Forslagene som presenteres her er dermed forslag til tiltak 
og ikke til oppfølging av allerede gjennomførte tiltak.  
 
 

3 Kunnskapsgrunnlag 
Det finnes relativt mye forskning og utredning som belyser ulike sider av digitaliseringen i høyere 
utdanning – bl.a. med vekt på bruk av digitale verktøy for å fremme læring. Fellesnevneren er at 
resultatene er ganske nedslående, i den forstand at det er stor spredning internt ved lærestedene og 
mellom lærestedene. Det er ofte svak lederforankring og organisering (se Biggs & Tangs 2007; Biggs & 
Tangs 2011; Fossland 2015; Fossland & Ramberg 2016; Morgan et al. 2016; Maczik et al. 2015; Lillejord 
et. al 2018; Aagaard et al. 2018)). Kunnskapssenteret for utdanning publiserte i 2018 en syntese 
(systematic review) av forskningen på dette feltet. Gjennom en såkalt «rapid review», som omfattet 14 
ulike land og 35 artikler i perioden fra 2012 til 2018, forsøkte de å besvare følgende forskningsspørsmål: 
«How can teaching with technology support student active learning in Higher education? (Lillejord et. al 
2018). Stikkordsmessig kan hovedpoengene sies å være: 
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• Det er ikke teknologien i seg selv som har betydning for studentenes læringsutbytte, men 
hvordan digitale verktøy integreres i undervisning og brukes pedagogisk 

• Undervisning ser ut til å være fanget i gamle tradisjoner og praksiser- inspirert av et «overføring 
av kunnskap» syn (behaviourisme) på læring, en-veis formidling av informasjon og kunnskap1 

• Teknologien tilpasses eksisterende tradisjonene heller enn å utfordre dem 
• Teknologi implementeres ikke kunnskapsbasert  

Det eksisterer mye litteraturen som støtter dette. Det nasjonale og internasjonale kunnskapsgrunnlaget 
viser at det finnes mange gode eksempler, men at det er stor variasjon i hvordan institusjonene legger til 
rette for pedagogisk bruk av digitale verktøy (både på institusjons- og programnivå).  

Det kan synes som om at det er gitt at bruk av digitale verktøy øker kvaliteten på utdanningene. Det er 
nærmest lagt inn som forutsetning, uten at det finnes noen dokumentasjon på om det fungerer etter 
intensjonene. Det eksisterer ingen systematisk oversikt over hvilke tiltak som er gjennomført eller 
forsøkt gjennomført ved norske universiteter og høyskoler.  
 

3.1 Anbefaling 

Før direktoratene og/eller KD setter i gang flere prosesser er det nødvendig at man på en mer 
systematisk måte gjennomgår og oppsummerer kunnskapsgrunnlaget. Dette bør gjøres i tre hovedspor: 

• Kunnskapsdepartementet (eventuelt i samarbeid med Diku, NOKUT og Unit) bør sette ut et 
oppdrag om en systematisk kunnskapsoppsummering som ser på bruk av digitale verktøy og 
effekten dette har på studenters læring. Dette oppdraget bør også inkludere kunnskap om 
undervisningsrom og annen relevant infrastruktur.  

• Diku har gjennom flere år tildelt midler til forskjellige prosjekter for pedagogisk bruk av digitale 
verktøy (spesielt gjennom tidligere Norgesuniversitetet). Diku bør, i samarbeid med NOKUT og 
Unit, kartlegge relevante prosjekter fra de siste fem årene og gjøre en analyse av hva som har 
fungert godt og hva som har fungert mindre godt. Dette kan utføres på to nivå, en mer generell 
kartlegging over sentrale tiltak og en omfattende analyse med sikte på å kartlegge tiltak som har 
bredt spredningspotensial og gode resultater å vise til.  

• NOKUT gjennomfører, i samarbeid med Diku og Unit, en evaluering for å bedømme kvaliteten på 
bruk av digitale verktøy i utdanning og hvordan dette har påvirket studentenes læring på et 
relativt stort antall studieprogrammer. Evalueringen vil bidra til videre utvikling både hos de 
programmene som blir evaluert og de som ikke blir evaluert ved at man identifiserer gode og 
mindre gode praksiser. 

 

4 Krav til utdanningsfaglig kompetanse 
Kunnskapsgrunnlaget (se kapittel 4) viser at det er et klart behov for å øke den utdanningsfaglige 
kompetansen knyttet til pedagogisk bruk av digitale verktøy i utdanningen. Dette er også ett av tiltakene 
KD ber NOKUT, Unit og Diku å vurdere.  

 
1 Panelet som vurderte de samfunnsvitenskapelige programmene (Kombinerte fagevalueringer) poengterte også 
disse utdanningene i en for stor grad baserte seg på tradisjonelle undervisning og vurderingsformer. 
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Per i dag er det relativt åpne nasjonale krav til utdanningsfaglig kompetanse på individ- og 
studieprogramnivå. Fra 1. september 2019 trådte de siste endringene i Forskrift om ansettelse og 
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i kraft. En viktig endring er at det nå stilles tydeligere krav til 
utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse som førsteamanuensis og professor. Forskriften inneholder 
derimot ingen krav til digital pedagogisk kompetanse og den tydeliggjør heller ikke hvilke minstekrav 
institusjonene skal oppfylle. Det er imidlertid stilt krav til at institusjonene utvikler kriterier for ansattes 
utdanningsfaglige kompetanse og hvordan denne skal vurderes.  

I tillegg til på individnivå stilles det krav om utdanningsfaglig kompetanse på studieprogramnivå i 
NOKUTs studietilsynsforskrift. I dag stiller NOKUT kun krav om at fagmiljøet skal ha relevant utdannings-
faglig kompetanse. I merknadene påpekes det imidlertid at dette også skal inkludere kompetanse til å 
utnytte digital teknologi for å fremme læring. NOKUT har fokusert på digital pedagogisk kompetanse i 
akkreditering og tilsynsprosesser i studieprogram med tydelige læringsutbytter knyttet til digitalisering. 
Dette har også vært et fokus ved studietilbud som i hovedsak er nettbaserte og hvor man derfor må 
forvente at fagmiljøet har pedagogisk kompetanse tilpasset nettbasert læring. For å vurdere kravene i 
andre typer studier må NOKUT jobbe videre med operasjonalisering av kravene for å vurdere dette på 
en god og rettferdig måte. 
 

4.1 Anbefaling  

Det er ikke kjent at noen enkeltinstitusjoner stiller spesifikke krav til digital pedagogisk kompetanse. Det 
er derfor vanskelig, uten en større kartlegging, å vite hva institusjonene gjør eller planlegger å gjøre for å 
oppfylle de nye kravene i opprykksforskriften. Før man eventuelt stiller nye og mer eksplisitte krav til 
digital pedagogisk kompetanse i andre forskrifter foreslår direktoratene at NOKUT, i samarbeid med 
Diku og Unit, gjennomfører en kartlegging av dagens praksis og vurderer hensiktsmessigheten ved 
eventuelt nye krav.  

 

5 Kompetanseutvikling 
Tiltak knyttet til utdanningsfaglig kompetanse er spesifikt adressert i kapittel 4. 

Behovet for å styrke den digital kompetanse til undervisere (fagansatte) er slått tydelig fast i 
Digitaliseringsstrategi for høyere utdanning og forskning, og i tilhørende Handlingsplan for digitalisering i 
høyere utdanning og forskning. Sistnevnte legger betydelig vekt på det institusjonelle ansvar på dette 
området. 
Den nyeste undersøkelsen som belyser status er Digital tilstand 2018 som er utgangspunktet for 
etterfølgende kommentarer og forslag. 

Ifølge rapporten sier 7 av 10 fagansatte at de har behov for mer kompetanseheving innen digitale 
perspektiver, og 5 av 10 fagansatte viser til at dette behovet er koblet til en pedagogisk bruk av 
teknologien. I rapporten indikeres det også at potensialet tilknyttet en mer fagnær og pedagogisk bruk 
av læringsplattformene vurderes å være stort og urealisert. 
Rapporten påpeker videre at det er behov for å ivareta en helhetstenkning i spenningsfeltet mellom 
pedagogikk, teknologi og fag, og kanskje vurdere utdanningsfaglig kompetanse som en kollektiv 
kompetanse i et fagfellesskap.  

Videre påpekes det at det bør vurderes en helhetlig tilrettelegging (samordning) av støttefunksjoner 
som kan ivareta både opplæring, erfaringsdeling og kunnskapsspredning på tvers av institusjonene. 
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Muligheten for å tilby kompetanseheving innen digital kompetanse på nasjonalt nivå nevnes som et 
virkemiddel, gjerne som avgrensede (digitale-) opplæringsmoduler tett koblet opp mot undervisnings-
praksiser som er tilgjengelige når de ansatte trenger det. Rapporten slår videre fast at opplæringen bør 
være tettere koblet til fagansattes behov og undervisningspraksis enn den er i dag. Dette indikerer at en, 
på tvers av institusjoner, bør støtte opp om fagdidaktiske og pedagogiske opplæringstiltak i større grad. 
Det vil også være aktuelt å se på hvordan meritterte undervisere kan benyttes til å stimulere videre 
utvikling av fagmiljøene. Det kan også ligge mye kompetanseutvikling i å løfte fram gode eksempler på 
god pedagogisk bruk av digital teknologi. 

5.1 Anbefaling 

• Det bør, med utgangspunkt i handlingsplanen og forslagene fra Digital tilstand 2018, iverksettes 
et videre arbeid med å styrke underviseres profesjonsfaglige og digitale kompetanse.  

• Dette bør gjennomføres ved at de tre direktoratene gis ressurser til å gjennomføre et felles 
oppdrag i tett samspill med institusjonene. Målet må i første omgang være å avklare om, og i så 
fall på hvilken måte, en bør etablere et tettere samarbeid på tvers av institusjonene. Det bør 
også vurderes om en eventuelt bør etablere tjenester på et nasjonalt nivå for å støtte og 
stimulere lokale tiltak. 

 

 

6 Stimulerende tiltak 
Diku forvalter flere stimulerende tiltak som skal bidra til utvikling av utdannings- og undervisnings-
kvalitet. Disse skiller i hovedsak mellom utlysninger som spesifikt har innvirkning på digital kompetanse, 
og virkemidler som arbeider med utvikling av digital kompetanse som følge av sitt arbeid med å utvikle 
utdannings- og undervisningskvalitet. De ulike tiltakene er både indirekte og direkte relatert til 
pedagogisk bruk av digitale verktøy. Direktoratet er gitt en sentral rolle i utvikling av innovativ 
undervisning og pedagogisk bruk av teknologi i UH-sektoren.  

  

Det er i dag rundt 50 tilskuddsordninger publisert på Dikus hjemmeside (inkludert kvalitetspriser, 
mobilitet etc). Av ordningene rettet mot utdanningskvalitet er det kun to som har digitalisering som 
hovedmål: Digitalisering av grunnskolelærerutdanningene (engangstildeling på omtrent NOK 90 mill.) og 
Digitalisering for læring i høyere utdanning (årlig tildeling på omtrent NOK 12,5 mill.) I tillegg vil det 
komme et par utlysninger som retter seg mot konkrete utdanninger i løpet av 2020. 

 

Ved gjennomgang av andre tilskuddsordninger i Diku som ikke inkluderer krav om digitalisering viser det 
seg at flertallet av prosjektene som har fått midler i større eller mindre grad inkluderer utvikling og 
pedagogisk bruk av digitale verktøy. Dette gjelder spesielt de multi-laterale ordningene i Erasmus+, 
Sentre for fremragende utdanning og Program for studentaktiv læring. Utvikling av innovative 
undervisningsformer ser ut til å stimulere til pedagogisk bruk av digitale verktøy. 

Kvalitetsutviklingsprogrammene til Diku ser altså ut til å ha en positiv effekt på digitaliseringsprosessen i 
UH-sektoren og fører til ny bruk av digitale teknologi i undervisning. Også tilskuddsordningene som ikke 
har et spesifikt krav om digitalisering fører til at sektoren igangsetter kvalitetsfremmende tiltak ved hjelp 
av pedagogisk bruk av digital teknologi. I tillegg er det tydelig at programmet Digitalisering for læring i 
høyere utdanning, som har et spesifikt utgangspunkt i krav om reflektert pedagogisk bruk av teknologi 
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gjennomgående fører til utprøving av teknologi i sektoren og mer målrettet pedagogisk bruk av digitale 
verktøy. Videre ser man at interessen fra sektoren er stor, men at midlene som tildeles er begrenset slik 
at Diku hvert år opplever at det er et stort antall søkere som ikke får støtte.  

 

6.1 Anbefaling 

Diku er et relativt nyopprettet direktorat, hvor man gjennom både nåværende og tidligere 
organiseringer har fått et rikt tilfang av prosjekter. Forvaltning og spredning av prosjekt under ulike 
ordninger som fører til pedagogisk bruk av digitale verktøy bør systematiseres og bli en del av 
spredningsarbeidet til Diku. Dikus forestående forvaltningsgjennomgang og spredningsprosjekt kan bli 
viktige virkemidler for å kartlegge, utvikle og spre pedagogisk bruk av digitale verktøy i UH-sektoren. 
Dette spredningsarbeidet kan også bygge på kartlegging og dypere analyser som skissert i anbefalinger i 
kunnskapsgrunnlag. 
 

• Styrke tilskuddsordningen Digitalisering for læring i høyere utdanning 
• Systematisk samarbeid mellom de tre direktoratene og sektoren i forhold til framtidig 

stimulerende tiltak  
• Sørge for at Dikus spredningsprosjekt viderefører erfaringer fra ulike prosjekt i alle 

tilskuddsordninger som fører til pedagogisk bruk av digitale verktøy. Videre bør de tre 
direktoratene samarbeide i dette arbeidet. 

 

 

7 Råd og veiledning 
Det  er allerede en utstrakt virksomhet i de tre direktoratene knyttet til råd og veiledning med relevans 
for pedagogisk bruk av digital teknologi, inkludert samarbeid mellom direktoratene. For å styrke råd og 
veiledning ytterligere foreslås følgende tiltak: 

 

7.1 Anbefaling 

• Direktoratene utvikler en felles arena for å diskuterer målgruppenes behov med  
henblikk på å øke presisjonen i råd og veiledning. 

• Direktoratene utvikler og arrangerer felles arenaer slik som  konferanser, seminarer og 
workshoper, samt  andre målgrupperettede aktiviteter. 

 

 

8 Kontroll 
Et av virkemidlene Kunnskapsdepartementet nevner i oppdraget til Diku, Unit og NOKUT er kontroll. 
Dette tolker direktoratene slik at KD ønsker at det skal vurderes om NOKUT bør føre tilsyn for å vurdere 
institusjonenes pedagogiske bruk av digitale verktøy i utdanningen. Å føre tilsyn krever at det finnes krav 
i lovverket som tydeliggjør hvilket ansvar institusjonene har innenfor et gitt område. Når det kommer til 
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pedagogisk bruk av digitale verktøy i utdanningen, finnes det per i dag ingen tydelige krav om dette i 
lovverket. Kontroll er dermed ikke et aktuelt virkemiddel på nåværende tidspunkt eller i den nærmeste 
framtid.  

 
At man i dag ikke har regulert kravet til pedagogisk bruk av digitale verktøy, betyr ikke at man ikke har 
mulighet til å utvikle slike krav i framtiden. Det må imidlertid tas høyde for at økt kvalitet er ei 
mangefasettert og kompleks målsetting. Kvalitetsutvikling er et dynamisk felt, med ulike og lokale 
forutsetninger. Kontroll og veiledningsoppgaver må derfor organiseres slik at kompleksiteten ikke 
underkjennes. På bakgrunn av dette er ikke den beste løsningen nødvendigvis å være mer konkret i 
rettsgrunnlaget. En uønsket effekt kan være at fokuset da rettes mot oppfølging av lov- og forskrifts-
verkets minstestandarder, i stedet for en dialog om eksempler til etterfølgelse og videreutvikling. Det 
bør derfor vurderes om andre virkemidler enn regelverksstyring egner seg bedre.  
 

8.1 Anbefaling 

• Det foreslås at NOKUT, i samarbeid med Diku og Unit, gjennomfører en juridisk utredning for å 
vurdere om det er hensiktsmessig å regulere pedagogisk bruk av digital teknologi. En eventuell 
slik regulering bør videre inkluderes i tilsynet med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. 

• Dersom lovlighetskontroll skal være et virkemiddel for å sikre bruk av pedagogiske verktøy i 
utdanningen, må dette vurderes nøye. Det må være ei målsetning at dette ikke fører til at 
institusjonene forholder seg til denne delen av kvalitetsarbeidet på instrumentelle måter for å 
sikre at de når minstemålskravene. 

 
 

9 Infrastruktur 
I Digitaliseringsstrategien peker flere av målbildene på behovet for digitale undervisningsnære tjenester 
og verktøy. Det er mål om at  
 

Studenten har tilgang til et moderne, personlig læringsmiljø som legger til rette for individuelle 
læringsopplegg, effektivitet, samhandling og fleksibilitet i studiene. Læreren har et bredt tilbud 
av applikasjoner og digitale verktøy og tjenester som støtter gjennomføringen av utdanningen, 
fra planlegging via gjennomføring av undervisning og samspill med studenter og kolleger, internt 
og eksternt, til oppfølging og vurdering av studenter på individ- og gruppenivå.» For å få dette 
til, må «Ledelsen sørge for at systemer som velges legger til rette for samhandling internt i UH-
sektoren og med aktører utenfor UH-sektoren.  

 
Unit erfarer at studenter og lærere har behov for å møte et mest mulig sømløst digitalt læringsmiljø, 
med rik funksjonalitet, høy grad av brukervennlighet, få arbeidsflater og minst mulig manuell håndtering 
av data.  Videre har institusjonene behov for å utvikle det digitale læringsmiljøet ved enkelt å legge til 
eller fjerne verktøy som er integrert med andre systemer. Det gir behov for en integrasjons-
arkitektur som bidrar til enkel fornyelse av verktøyporteføljen, noe som er viktig for utviklingen av det 
digitale læringsmiljøet.  Erfaringene viser at dagens integrasjonsløsninger og dataflyt ikke understøtter 
dette i tilstrekkelig grad. Studenter, lærere og administrativt ansatte må forholde seg til mange flater og 
data behandles på for arbeidskrevende måter.  
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Sektoren har relativt begrenset infrastruktur knyttet til produksjon av digitale læringsressurser. Det 
foregår en betydelig utvikling av denne type løsninger i leverandørindustrien. Fellesløsningene som 
tilbys gjennom Unit er til dels gamle og mangler funksjonalitet og integrasjoner.  Den mest krevende 
innholdsproduksjonen er knyttet til videoproduksjon. Her trengs det løsninger som dekker 
nye funksjonelle behov som f.eks. interaktiv video, automatisk teksting og enkel egenproduksjon for 
lærere og studenter. Integrasjonene med læringsplattformene må også bli bedre. 
Videoplattformene er avanserte og kostbare løsninger som det vil være stor nytte å samarbeide om. 
Sektoren er i ferd med å finne egne løsninger utenfor dagens fellesløsninger og det er behov for å samle 
institusjonene. Framtidige tjenester vil kunne deltakerfinansieres, men det er vanskelig å etablere en 
større satsing med dagens marginale deltakerfinansiering. Innholdsproduksjonen er sterkt knyttet 
til systemer for lagring og deling av digitalt læringsinnhold, LOR. Video er kostbart innhold og det er 
viktig at en satsing på produksjon av digitalt læringsinnhold ledsages av en satsing på LOR som 
muliggjør deling.  
  
Dagens fellestjenester innenfor digital vurdering er knyttet til fellesinnkjøp gjort i 2016, og pilot-
prosjekter ved institusjonene før det. Dagens løsninger er en førstegenerasjonsløsning, med en 
digitaliseringsgrad på rundt 70% av dagens vurderingsformer. Store institusjoner står utenfor 
fellestjenesten, og man bør vurdere ny felles anskaffelse. Det er behov for å utvikle nye vurderings-
former som trolig vil kreve neste generasjon digitale vurderingsplattformer.  Eksempler på områder som 
bør utvikles: økt fokus på formativ vurdering, hverandrevurdering og bruk av tredjepartsverktøy under 
digital vurdering. Det er utfordrende å arbeide med utvikling av nye digitale vurderingsformer og 
etablere en satsing på neste generasjons digitale vurderingsplattformer innenfor rammene for dagens 
fellestjeneste.  
 
Både UH-loven og strategi -og handlingsplan for digitalisering, gir føringer om at det skal være en stor 
valgfrihet for den enkelte lærer og institusjon i valg av «opplegg» og fellestjenester (digitale pedagogiske 
verktøy). I det videre arbeidet, kan det imidlertid være grunn til å nærmere inn i en vurdering rundt hva 
som er fagnære verktøy der det er behov for stor valgfrihet. Dette sett i forhold til målbildet om at det 
skal velges systemer som legger til rette for samhandling internt i UH-sektoren og med aktører utenfor 
UH-sektoren. Er eksempelvis digitale eksamensverktøy og læringsplattformer fagnære systemer med 
behov for stor valgfrihet? Eller er fagnære systemer, systemer som dekker det mer spesifikke behovet 
for undervisning innen det enkelte fagområdet? 
I tjenesten «Digital eksamen», benytter sektoren to ulike løsninger; Inspera og Wiseflow, der 
institusjonene fordeler seg med om lag 50% på hver av disse. Innenfor tjenesten Læringsplattform 
(LMS), er 24 institusjoner med i løsningen Canvas. To institusjoner står utenfor og bruker andre 
løsninger. Det at så mange av institusjonene har valgt samme LMS-løsning, innebærer at det har utviklet 
seg et tett samarbeid om bruk og videre utvikling av tjenestene. Det legger også godt til rette for 
samhandling på tvers, god dataflyt, og det gjør integrasjonsarbeidet med systemer som FS og 
sak/arkivsystem betydelig enklere.  
 
Et annet viktig element under området infrastruktur, er undervisningsrom. Det er viktig at utformingen 
av undervisningsrom -og utstyret i undervisningsrommene understøtter undervisningsformene som skal 
benyttes. De tekniske løsningene må også være enkle å bruke for faglærere, og man bør ha rom som er 
så standardiserte at det er enkelt å undervise rundt om på campus -og på tvers av institusjonene. Dette 
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er et område man burde ha betydelig gevinster i å finne felles, standardiserte løsninger for. AV-utstyrs-
avtalen omsetter for ca. 120 mill / år alene, dvs. området er større enn LMS, digital eksamen og alle 
andre undervisningstjenester til sammen.   
Sykehusbygg HF har utviklet en standardromskatalog for sengerom, baderom, operasjonsstuer, tekniske 
rom mv. I denne katalogen beskrives både rommets størrelse og utforming, utstyr og tekniske 
spesifikasjoner. Dette er planforutsetninger som gjenbrukes fra prosjekt til prosjekt. Standardroms-
katalogen er utviklet på et kunnskapsgrunnlag. En kunne se for seg at UH-sektoren utvikler tilsvarende 
kunnskapsbaserte katalog for undervisningsrom -og møterom, med løsninger som understøtter den 
digitale utviklingen, og der studenter og lærere møter samme arbeidsflater over alt.   
 

9.1 Anbefaling: 

• Unit vil, sammen med institusjonene, arbeide for at studenter og lærere møter et mest mulig 
sømløst digitalt læringsmiljø, og for at det gis opplæring i bruk av verktøyene. 

• Unit arbeider videre for at sektoren får felles integrasjonsplattformer som understøtter 
behovene i det digitale læringsmiljøet. Integrasjoner mellom felles systemløsninger må komme 
på plass når felles systemer anskaffes. Integrasjonsplattformene må kunne benyttes av både 
store og små institusjoner og det må avklares hvem som skal forvalte og drifte 
integrasjonsplattformene.  

• Unit bør etablere et arbeid for å samle sektoren for modernisering av felles videoplattformer og 
felles LOR-løsning som gjør det mulig å dele video og annet digital innhold.  

• Unit bør etablere en satsing fram mot neste generasjons digitale vurderingsplattformer. 
Arbeidet knyttes til undervisningskvalitet og bør bygge på erfaringer fra piloter utført gjennom 
Dikus prosjektstøtte. 

• Det bør videre løftes en diskusjon om hva begrepet «fagnære digitale verktøy» rommer, og 
innen hvilke områder det bør være stor valgfrihet. Om valgfriheten stimulerer kvalitet i 
undervisningen, eller om mange ulike arbeidsflater -og verktøy er til hinder for dette.  I 
vurderingen bør også perspektivet «samhandling» legges til grunn. 

• Det bør vurderes å utarbeide en felles, kunnskapsbasert standardromskatalog for 
undervisningsrom- og møterom, med løsninger som understøtter den digitale utviklingen, og 
der studenter og lærere møter samme arbeidsflater over alt.   
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Vedlegg 1: Oversikt over målbilder 
Vedlegget gir en oversikt over målbildene i Strategi for digitalisering i høyere utdanning og forskning og den 
korresponderende Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning, innen strategiområdet 
Utdanning. 

 

Digitaliseringsstrategien: Målbilde for studenten 
Studenten møter et akademisk fellesskap av ansatte og studenter der digitale muligheter utnyttes i 
aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer som skaper best mulig læringsutbytte, og gir de 
faglige og digitale kvalifikasjonene studentene skal tilegne seg i det enkelte studieprogrammet.  
Studenten får ta del i forskningsprosjekter (forskningsbasert undervisning), og får opplæring i bruk av 
forskningsverktøy for å kunne delta i og bidra direkte til forskningen. 
Studenten gis mulighet til å utvikle sin digitale kompetanse, får opplæring i bruk av teknologi som 
fremmer læring og generiske ferdigheter og bevisstgjøres etiske, juridiske og sikkerhetsmessige 
problemstillinger ved bruk av data og digital teknologi.  
Studenten har tilgang til et moderne, personlig læringsmiljø som legger til rette for individuelle 
læringsopplegg, effektivitet, samhandling og fleksibilitet i studiene.  
 
 
Handlingsplanen 
 
Studenter 
 MU1 møter aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer der digitale muligheter utnyttes. 
 MU2 opplever data og teknologi integrert i fagene slik at dette utvikler den digitale dannelsen rundt 
begrensninger og implikasjoner ved teknologibruk. 
 MU3 har tilgang til et moderne, personlig læringsmiljø som legger til rette for både individuelle 
læringsopplegg og samarbeidslæring, samt gir fleksibilitet. 
 
 
Digitaliseringsstrategien – Målbilde for læreren 
Læreren har god digital og pedagogisk kompetanse (kunnskap om hvordan bruke digitale verktøy for å 
fremme læring i sitt fag), insentiver til faglig/pedagogisk utvikling av egen undervisning og tilgang til 
kollegiale fellesskap og støttetjenester for utvikling av studieprogram og deling av digitale 
læringsressurser. 
Læreren har et bredt tilbud av applikasjoner og digitale verktøy og tjenester som støtter 
gjennomføringen av utdanningen, fra planlegging via gjennomføring av undervisning og samspill med 
studenter og kolleger, internt og eksternt, til oppfølging og vurdering av studenter på individ- og 
gruppenivå. 
Læreren har muligheter for uttelling (i form av opprykk, kvalifisering, lønn), eller tid til å drive utvikling 
av utdanningsvirksomheten på grunnlag av dokumenterte resultater på utdanningsområdet. 
 
 
Handlingsplanen 
 
Lærere 
 MU4 har god digital og pedagogisk kompetanse i en samarbeids- og delingskultur. 
 MU5 opplever et bredt tilbud av applikasjoner, digitale verktøy og tjenester som støtter 
gjennomføringen av utdanningen. 
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Strategien: Målbilde for ledelsen på alle nivåer 
Ledelsen utnytter de mulighetene digitaliseringen gir til å nå institusjonens mål gjennom å inkludere 
digitalisering både i planleggingen og i konkrete tiltak og prosesser. 
Ledelsen er bevisst sitt lederansvar og har kompetanse til å lede, motivere og støtte nødvendige 
endringsprosesser som følge av digitaliseringen.  
Ledelsen utnytter de mulighetene digitaliseringen gir til å effektivisere administrative støttefunksjoner 
og sikre god forvaltning. 
Ledelsen ivaretar institusjonens verdier og interesser, og følger nasjonale føringer gjennom systematisk 
arbeid for styrket informasjonssikkerhet.  
Ledelsen sikrer formaliserte systemer for dokumentasjon av, og belønning for arbeid med utvikling av 
undervisning. 
Ledelsen setter ambisjonsnivå og legger til rette for at hele fagmiljøet, ikke bare ildsjeler, bruker de 
mulighetene digitalisering gir til å heve kvaliteten i utdanningen. 
Ledelsen sørger for at systemer som velges legger til rette for samhandling internt i UH-sektoren og med 
aktører utenfor UH-sektoren. 
Ledelsen har god tilgang på informasjon og beslutningsstøtte. 
 
Handlingsplanen – Ledere på alle nivå 
 
 MU6 inkluderer digitalisering i tiltak og prosesser for å nå institusjonens mål. 
 MU7 legger til rette for at fagmiljøene samles rundt å bruke digitalisering for å heve kvaliteten i 
utdanningen. 
 MU8 har god tilgang på utdanningsrelatert informasjon og beslutningsstøtte. 
 
Handlingsplanen er under operasjonalisering med konkrete prosjektforslag som er kommet opp etter 
innspill fra universiteter og høgskoler. Diku har dessuten justert utlysingen av midler til programmene 
xx, der digitalisering er tillagt større vekt.  
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