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Revisjon av handlingsplanen 

Bakgrunn 
Handlingsplanen som ble lansert i 2019 skal revideres årlig. På grunn av KDs oppdrag til 
sektoren om å revidere Digitaliseringsstrategien i samme tidsrom, legges det opp til en rask og 
avgrenset revisjon av handlingsplanen i år.  
Det forventes at endringer er på plass til møtet i Digitaliseringsstyret i april. I praksis må 
revidert innhold til handlingsplanen derfor foreligge i løpet av mars.  
 
 
Vurdering 
Et utdrag fra handlingsplanen med kommentarer om hvilke deler som foreslås endret, følger 
som vedlegg 2. Fagutvalget anmodes om å komme med forslag til justeringer av teksten i 
handlingsplanen, nye momenter og eventuelt bestillinger til arbeidsgruppen eller andre. 
 
 
Forslag til innspill fra fagutvalget 
(Utarbeides på møtet) 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1: Momenter fra en diskusjon på oppstartsmøtet for Arbeidsgruppen for framtidens 
læringsprosesser 
Vedlegg 2: Utdrag fra handlingsplanen med kommentarer 
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Vedlegg 1: Momenter fra innledende diskusjon i arbeidsgruppen for framtidens 
læringsprosesser 
 
Aktuelle tiltak og problemstillinger: 
 
• Etablere arenaer for erfaringsdeling og evt. også støttemiljø 

o varierte vurderingsformer  
o kompetanseutvikling  
o pedagogisk bruk av Canvas? (reaktivere eksisterende?) 
Hvordan skaffe oversikt over hva som foregår av prosjekter samt hvordan distribuere 
informasjon innover i organisasjonene? 

• Endre institusjonenes eget regelverk og kvalitetssystemer slik at det stimulerer til fornyelse  
o ved omlegging av undervisning eller vurderingsformer  
o ved beregning av arbeidsbelastning  
o vurdere minimumskrav til fornyelse  

• Mer koordinert tilnærming til å videreutvikle LMS vha. å anskaffe tilleggsmoduler  
• Evaluering av fornyelsesprosjekter, koordinering  
• Generelt mer felles fokus på alternative vurderingsformer, og  
• Fellesanskaffelser av verktøy for å støtte formativ vurdering  
 



Vedlegg 2: Utdrag fra handlingsplanen med kommentarer 

UTDANNING 
 

1.1 MÅLBILDER 
 

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.	

	
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.	

	
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.	

	
INITIATIV 

 

# BESKRIVELSE MÅLBILDE-KODE 
 

U1 Forbedre og fornye læringsformer ved å utnytte digital teknologi. 
Tilrettelegge infrastruktur for læringsfremmende undervisning. 
Styrket digital innholdsproduksjon og deling. 

 
U2 Videreutvikle mulighetene innenfor digital vurdering i tråd med 

fagmiljøenes behov, og som støtter aktiv læring, undervisning 
og vurdering. 

 
U3 Tiltak for økt digital kompetanse ut fra fagmiljøenes og institusjonenes 

behov, samt tilrettelegging for deling av læringsmateriell. Etablere felles 
plattform for lagring og deling av eksempler på god praksis i sektoren. 

 
U4 Læringsanalyse - Stordata om undervisnings- og læringsprosessen gir 

virksomhetsinnsikt som grunnlag for kontinuerlig forbedring av 
undervisning på flere nivå, og muliggjør datadrevet utdanningsforskning. 

U5 Optimalisering av studieadministrative prosesser og løsninger 
for studentstøtte og studieplanlegging. 

 
U6 Effektivisering og forbedring av opptaksprosesser og løsninger. 

 
U7 Neste generasjon nasjonal utdanningsplattform som et åpent 

økosystem for tjenester. Sammen med institusjonene definere premisser 
for videreutvikling av dagens plattformer på kort og mellomlang sikt. 

MU5	
	

	
	
	

MU1				MU5			 MU6	
	
	
	

MU4	MU7	
	
	
	

MU1	MU5	MU8	
	
	
	

MU1	MU5	MU6	MU8	
	
	

MU3	MU6	MU8	

MU3	MU5

MU1	 MU2	
MU6	 MU7	

	

Målbildene 
tenkes tidligst 
endret i f.m. 
revisjon av 
Digitaliserings
-strategien 

Initiativene U1 
– U7 beholdes 
men tekstene 
må vurderes 
ved revisjon av 
handlingsplan
en. 
 

Utdrag	fra	handlingsplanen	som	finnes	i	sin	
helhet	her:	
https://unit.no/handlingsplan-digitalisering	
	



 

PRIORITERINGER 
 

Følgende	politiske	satsinger	er	lagt	til	grunn	for	å	prioritere	tiltak	innen	utdanning:	
• Utvikling	av	digitale	læringsressurser	og	mer	fleksible	

undervisningsopplegg,	innføring	av	digital	vurdering	og	
eksamen.	

• Arbeidslivsrelevans	i	utdanningen,	blant	annet	samarbeid	mellom	
arbeidsliv	og	høyere	utdanningsinstitusjoner,	arbeidspraksis	under	
studiene,	mer	innovasjon	og	entreprenørskap	innenfor	høyere	
utdanning.	

• Kompetansereformen	«Lære	hele	livet»	for	at	ingen	skal	gå	ut	på	dato	
i	arbeidslivet	og	for	at	flere	skal	kunne	stå	i	jobb	lenger.	Utvikle	
fleksible	videreutdanningstilbud	i	digital	kompetanse.	Legge	til	rette	
for	bedre	samarbeid	om	digital	kompetanse	mellom	arbeidslivet	og	
utdanningssektoren.	

• Økt	studentmobilitet	krever	enklere	administrasjon	både	
for	studentene	og	for	mottakende	og	avgivende	
institusjon.	

• Tjenestekjeder	på	tvers	av	tjenester	og	sektorer	til	beste	for	
innbyggerne	og	næringsliv,	med	mål	om	en	mer	effektiv	
offentlig	forvaltning	beskrevet	i	regjeringens	satsing	på	digitalt	
førstevalg.	Årlige	effektiviseringskrav	gjennom	ABE-reformen.	

	
	

Prioritert:	Framtidens	læringsprosesser	
(initiativ	U1,	U2,	U3	og	U4)	

	
Satsingen	forener	viktige	krav	og	forventninger	fra	studenter,	
institusjoner	og	myndigheter	gjennom	utvalgte	deler	av	de	fire	
initiativene.	
• Bedre	læring	gjennom	nye	digitaliserte	lærings-	og	

vurderingsformer	som	også	understøtter	livslang	læring	
og	digital	mobilitet	(U1,	U2).	
• Prosesser	og	felles	løsninger	for	økt	produksjon	og	deling	av	digitale	læringsressurser	(del	av	U1)	
• Prosesser	og	felles	løsninger	for	summativ	og	formativ	digital	vurdering	(U2)	
• Etablere	fellesløsninger	for	synkron	videoundervisning	(eks	

webinar	og	streaming).	Samarbeide	om	å	utvikle/designe	
teknologirike	undervisningsarealer	for	studentaktive	
læringsformer.	

• Heve	digital	kompetanse:	Samle	forskning	og	dokumentasjon	på	
god	praksis,	eksempler	og	idéer	for	digitalisering	og	etablere	
plattform	for	deling	av	kurs	og	praksiseksempler:	
• Heve	digital	kompetanse	for	ansatte	i	utdanningssektoren	generelt	(A4,	F2)	
• Heve	digital	kompetanse	for	lærere,	mer	spesifikt	om	å	bruke	teknologi	i	læring	(U3)	
• Anskaffe	felles	løsning	for	å	dokumentere	utdanningskompetanse	(U3)	

• Etablere	felles	løsning	for	samling	og	analyse	av	data	om	
læring	som	gir	lærere,	studenter	og	ledelse	bedre	innsikt	
i	 læringsprosessene,	 som	 samtidig	 gir	 data	 til	 videre	
forskning	på	utdanningsprosessene	(U4,	bidragsyter	til	
A5).	

	
Valg	av	fagnære	løsninger	og	innovative	prosjekter	er	den	enkelte	institusjons	ansvar.	For	å	oppnå	større	
effekt	av	tiltak,	bør	en	finne	det	som	kan	være	felles	for	flere	eller	alle	
institusjonene,	der	det	er	hensiktsmessig.	Felles	initiativ	kan	eies	av	en	eller	
flere	institusjoner	eller	av	fellesaktører	som	Unit.	
	

	

Vil bli vurdert. 
Forslag til 
justeringer 
kommer 
senere. 
 

Hovedfokus: Må vurderes 
justert ved revisjon av 
handlingsplanen, ikke minst 
underpunkter på laveste nivå 
 



Digital	kompetanse	er	en	del	av	den	utdanningsfaglige	kompetansen	som	
den	enkelte	institusjon	har	ansvar	for	å	utvikle.	Units	rolle	blir	å	koordinere	
det	som	kan	være	felles,	og	finne	tekniske	løsninger	for	å	dele	gode	praksiser	
og	eksempler.	

Dikus	virkemiddelapparat	for	utdanningskvalitet	vil	støtte	satsingen	på	
framtidens	læringsprosesser.	Institusjonene	vil	kunne	søke	om	midler	
fra	Diku	til	å	utvikle	læringsprosessene.	Diku	vil	også	ta	initiativ	til	
kartlegging	og	erfaringsdeling	som	har	relevans	for	utviklingsarbeidet.	

	
Prioritert:	Forenklet	studieadministrasjon	og	studentopptak	
(initiativ	U5	og	U6)	

	
Dette	inngår	i	strategisk	satsing	"Fundament	for	mobilitet	og	deling":	
• Utvikle	standardiserte	grensesnitt	for	gjenbruk	av	data,	som	gjør	det	mulig	

for	institusjoner	og	marked	å	utvikle	integrasjoner	og	applikasjoner.	Dette	
er	en	forutsetning	for	flere	helhetlige	brukerreiser	for	studenter	på	tvers	av	
systemer	(U5	og	U6).	

• Modernisere	prosesser	og	løsninger	tilrettelagt	for	samordnet	
masteropptak,	opptak	til	videreutdanning	og	andre	fellesopptak	(U6).	

• Kartlegge	muligheter	for	å	forenkle	og	effektivisere	prosesser	og	
løsninger	for	mobilitet	og	internasjonal	studentutveksling	(U5).	

• Videreføre	arbeidet	med	arbeidslivsportalen	(U5).	
	

Innen	studieadministrasjon	og	studentopptak	bør	en	tilstrebe	stor	grad	av	felles	løsninger	på	tvers	av	
institusjoner.	

	
Initiativ	U7	er	ikke	prioritert	i	innledende	fase	(2019-2020)	men	ivaretas	delvis	ved	at	
de	eksisterende	plattformer	åpnes	for	tredjepart,	og	det	investeres	i	grunnleggende	
infrastruktur	gjennom	initiativ	knyttet	til	infrastruktur,	mellomvare	og	data. 

Kan evt. justeres ved 
revisjon av 
handlingsplanen, men 
neppe rom for mange 
nye tiltak? 
 

Nevne LMS (Canvas og 
Blackboard Learn) som 
muliggjørende 
plattformer på kort sikt? 
 


