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Digitalisering på forskjellige nivåer

1

IKT for å erstatte/ 

effektivisere oppgaver 

Verdiskaping, 

innovasjon, 

konkurranseevne og 

utviklingsorientering

2

3Digital automasjon

Digital transformasjon/ 

disrupsjon

Digisering/ 

digitisering

Fra analog 

til digital
Hvilke nivåer er relevant for 

ny digitaliseringsstrategi?



Infrastruktur

Kompetanse

Kultur

Fellessystemer
Applikasjoner

Kunstig intelligens

Digital pedagogikk
Digitale holdninger
Ferdigheter

Veien mot 2030

Data



KD har gitt UNIT oppdrag om å lage ny 
digitaliseringsstrategi sammen med hele UH-sektoren



Første runde med innspill til digitaliseringsstrategien

ARBEIDSLIV OG SAMFUNNNASJONALE AKTØRER KNYTTET TIL UH-SEKTORENUNIVERSITETER OG HØYSKOLER



Grunnlag for 
digitalisering
Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Autonomi og mangfold versus 
fellesløsninger

Digital kompetanse

Digitalisering muliggjør virtuell 
mobilitet

Kulturendring og 
organisasjonsutvikling

Ansvarlig innføring av digitale 
løsninger

Brukeren i sentrum

«Digital kompetanse bør i vår tid være en 
del av sektorens samfunnsoppdrag for 
dannelse og utdannelse»

NTNU

«Kompetanse til å kritisk reflektere rundt 
bruk av ulike teknologier og vurdere effekter 
av digitalisering i sine fag og sine 
profesjoner»

UiA

«Studenter bør rustes med høyt nivå 
på kritisk refleksjon, etisk kompetanse, og 
evne til å jobbe tverrfaglig.»

LO

FUNN | DIGITAL KOMPETANSE

Styrke digital kompetanse for studenter og ansatte, samt for samfunnsliv 
og arbeidsliv. UH-sektoren har fått praktisk erfaring med digitale verktøy i 
krisetida. Det kreves mer kunnskap om effekter av tiltakene som ble gjort.

GRUNNLAG FOR DIGITALISERING



Utdanning

Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Digitalisering av undervisning og 
vurdering

Digital kompetanse for 
pedagogisk innovasjon

Digital kompetanse i alle fag

Digitalt samspill med omgivelser

Nye studentgrupper og EVU

Forvalte digitalt 
undervisningsinnhold

«Det sentrale for NSO er at digitale 
muligheter utnyttes i aktiviserende og 
varierte lærings- og vurderingsformer og at 
både studenter og lærere har nødvendig 
verktøy og kompetanse til å utnytte 
de digitale mulighetene» 

NSO

«Teknologien kan åpne for nye måter å 
undervise og lære på, og har potensial til å 
kunne utvikle og transformere eksisterende 
undervisnings- og læringspraksiser» 

Diku

FUNN | DIGITALISERING AV UNDERVISNING OG VURDERING

Gjeldende strategi må videreføres, mye er enda ugjort og det er stort 
potensiale i å heve kvalitet gjennom for eksempel å etablere mer 
studentaktive læringsformer, læringsanalyse og ikke minst nye 
vurderingsformer.

UTDANNING



Forskning

Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Åpenhet og innovasjon i 
forskning

Styrke nasjonal 
forskningsinfrastruktur

Deling og gjenbruk av data

Digitalisering endrer 
forskningshverdagen

Forskningsetikk i digitaliseringens 
tid

Effekter av digitalisering på 
læring og undervisning 

«Digital infrastruktur må danne en 
grunnmur for sektorens samfunnsoppdrag 
og den virksomheten institusjonene skal 
drive innenfor utdanning, forskning, 
formidling og nyskaping»

NTNU

«Den nye digitaliseringsstrategien må 
fremme nasjonalt samarbeid og nasjonale 
løsninger for disse behovene og den må 
støtte opp om og fremme norsk deltakelse i 
internasjonalt samarbeid på området» 

UiO

FUNN | STYRKE NASJONAL FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Styrke samarbeid og forskningsmuligheter gjennom mer satsing på deling 
av data, datalagringskapasitet og analysemuligheter etc. Viktig med tanke 
på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

FORSKNING



Teknologi og 
data
Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Styrking av nasjonal infrastruktur

Datadeling og datakvalitet

Personvern, digital sikkerhet

«En forutsetning for gjenbruk av data er felles 
forståelse av dataenes betydning. Det 
innebærer harmonisering av sentrale 
begreper.»

Språkrådet 

«For at data skal tilfredsstille kravene som 
ligger i FAIR-prinsippene er det viktig at 
datahåndtering er med i planlegging av 
forskningsaktiviteter helt fra starten av.»

Forskningsrådet

«Den største utfordringen sett fra Sigma2s side 
med dette, er mangelen på tilgang til kuraterte 
data, som har gode metadata som muliggjør 
gjenfinning og bruk i KI.»

Uninett Sigma2

FUNN | DATADELING OG DATAKVALITET

Mange er opptatt av datadeling, og behovene knyttet til dette som for 
eksempel lagring, tilgang, kunstig intelligens og begrepsharmonisering. 
Ønske om enklere og mer effektiv deling og gjenbruk.

Fellestjenester og 
administrasjon

TEKNOLOGI OG DATA



Tema og 

innsatsområder

Muligheter
Eksisterende løsninger og nye muligheter

Forutsetninger
Kultur, struktur, organisering, finansiering

Utfordringer: 
Hvorfor trengs denne strategien for digitalisering?

Administrasjon

Data og infrastruktur

Struktur og innhold for ny digitaliseringsstrategi 

Målbilder

Overordnede mål for UH

• Innhold og dimensjonering studietilbud

• Forskningsinnsats

• Arbeidsliv og samfunn

Grunnlag for digitalsering Utdanning Forskning Teknologi og data


