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Mandat (utkast 1) - Arbeidsgruppe for framtidens 
læringsprosesser 
 

1 Bakgrunn 
Fagutvalget for utdanning skal bidra med utdanningsfaglig kompetanse til arbeidet med 
strategi og handlingsplaner samt gi støtte til prosjekter og tjenester knyttet til digitalisering 
av utdanningen. Faglige vurderinger og råd som grunnlag for behandlingen i digitaliserings-
styret vil være en sentral oppgave. 

For å støtte fagutvalget på det prioriterte området framtidens læringsprosesser, opprettes 
en arbeidsgruppe som samler relevant ekspertise fra sektoren. Arbeidsgruppen skal gi 
innspill til fagutvalget og Unit om aktuelle tiltak, for eksempel knyttet til å realisere 
handlingsplanen eller nye innspill ved revisjon av handlingsplanen. 

Det vil være viktig å foreslå tiltak for å få «et løft i pedagogisk bruk av digital teknologi 
utdanningen» for å adressere Kunnskapsdepartementet bekymring om at det oppleves å 
være «for stor variasjon i hvordan fagmiljøene utforsker og utnytter digitale muligheter». 
Fagutvalgets ønsker om å foreslå tiltak som i større grad skalerer i forhold til utfordringene 
bør også ligge til grunn. 

2 Formål 
Arbeidsgruppen skal bidra med utdanningsfaglig kompetanse til arbeidet med strategi og 
handlingsplaner. Arbeidsgruppen skal gi innspill til fagutvalget om aktuelle tiltak, for 
eksempel knyttet til å realisere handlingsplanen samt innspill ved revisjon av 
handlingsplanen. 

Faglige vurderinger som grunnlag for behandlingen i fagutvalget vil være en sentral oppgave. 

Arbeidsgruppens formål og mandatet er forankret i Fagutvalget for utdanning. 

3 Oppgaver og ansvar 
• Være faglig rådgiver innen området undervisning og læring ved utarbeidelse og 

revisjon av digitaliseringsstrategien og handlingsplanen. 
• Identifisere mulige fellestiltak på området, for eksempel med utgangspunkt i tiltak 

som en eller flere institusjoner arbeider med, eller har planer om å arbeide med. Nye 
tiltak under hovedtemaet eller justeringer av eksisterende tekst, kan også være 
aktuelle i den reviderte utgaven. 

• Adressere relaterte problemstillinger som eventuelt må løftes inn i andre 
sammenhenger 
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4 Sammensetning 
Arbeidsgruppen skal ha 6 – 8 medlemmer med utdanningsfaglig bakgrunn, gjerne med 
komplementerende kompetanse. Det er ønskelig med erfaring fra å utvikle moderne 
undervisning eller å støtte slik utvikling gjennom å utnytte de pedagogiske tilnærminger som 
ny teknologi muliggjør. 

Medlemmene bør ha kunnskap om viktige digitaliseringstiltak i egen virksomhet og innen 
høyere utdanning som helhet. Medlemmene skal representere sitt kompetanseområde og 
søke å representere sektorens felles interesser i møtene.  

5 Funksjonstid  
Funksjonstid for arbeidsgruppen er i utgangspunktet ett år, men kan forlenges. Fagutvalget 
for utdanning vil kunne endre mandatet for arbeidsgruppen ved behov. 

 


