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Vedlegg: Beskrivelse av temaområdene og første funn fra 
innspillsrunde om digitaliseringsstrategi (2020-05-18) 

Arbeidsgruppens forslag til struktur for strategien ble presentert for Digitaliseringsstyret 
29.04.2020, og er vist i figuren under. 

FIGUR 1: STRUKTUR FOR DIGITALISERINGSSTRATEGI 

Mulige tema og innsatsområder er gruppert med oversikt over hvilke temaer som har vært tatt 
opp av arbeidsgruppen så langt, samt første oversikt over innkomne innspill. Det er kommet 
mange gode innspill med konkrete tiltak, og disse er ikke med i denne første oppsummeringen. 
Vi har gruppert innspillene under fire temaområder:   

1. Forskning
2. Utdanning
3. Grunnlag for digitalisering
4. Teknologi og data

Temaoversikt: forskning 
Mulige innsatsområder som har vært oppe i innledende diskusjoner i arbeidsgruppen: 

• Forskningsinfrastruktur, der norske forskningsmiljø skal ha regnekraft og datatilgang
som vi trenger for å løse store samfunnsutfordringer (drøfting startet, blant annet
basert på einfra2030-rapporten).
Utfordringer er blant annet:

• Åpen tilgang til både vitenskapelige publikasjoner og forskningsdata,
datatilgang

• Regnekraft: Analysekapasitet, HPC, KI, fagspesifikke analysemetoder
samarbeid med næringsliv, internasjonalt samarbeid

• Kompetanse og brukerstøtte
• Bærekraft i finansiering og løsninger, finansieringsmodeller,

leverandøravhengighet mm
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• Åpen forskning, med tilgang til publikasjoner, forskningsdata og gjenbruk som noen
aspekter (identifisert som område, ikke gjennomdrøftet)

• Innovasjon, dataeierskap og digital kompetanse hos forskere er også tatt opp som
mulige tema

Tema som går igjen i innspillsrunden er blant annet: 
• Åpenhet og innovasjon i forskning – tilgang til publikasjoner, deling av forskningsdata

og åpenhet rundt samarbeid og metoder. Nasjonale digitale delingsplattformer.
• Styrking av nasjonal forskningsinfrastruktur – styrke samarbeid og

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

• Deling og gjenbruk av data – deling og tilgjengeliggjøring av data i
forskningssammenheng løftes frem som viktig av mange aktører, tilsvarende med
tilgang til datakilder og behovet for begrepsharmonisering.

• Digitalisering endrer forskningshverdagen – ikke bare gjennom økt tilgang på data –
men også med arbeidsmåter, metoder og analyseverktøy. Fortsatt viktig å satse på
fellestjenester og forskningsadministrasjon for å styrke kvaliteten på forskning og
utdanning.

• Forskningsetikk i digitaliseringens tid - digitalisering og økte datamengder gjør
forskningsetikken viktigere enn noen gang (eks: stordata og kunstig intelligens) -
personvern, digital sikkerhet og konsekvenser av digitalisering for individ og samfunn.

• Forskningsbehov innen effekter av digitalisering på læring og undervisning – behov for
mer slik kunnskap – og den må gå hånd i hånd med utviklingen av digitale verktøy.

Temaoversikt: utdanning 
Mulige innsatsområder som har vært oppe i innledende diskusjoner i arbeidsgruppen: 

• Digital kompetanse i alle fag: handler om å styrke alles muligheter for aktiv deltakelse i
arbeids- og samfunnsliv gjennom en satsing på digital kompetanse i alle fag (drøfting
startet, henger sammen med andre utfordringer innen digital kompetanse).
Utfordringer er blant annet disse:

o Hvordan gi studentene en utdanning som er relevant og konkurransedyktig
gjennom et 50-årig yrkesliv – i et arbeidsmarked som vil gjennomgå store
endringer?

o Manglende integrering av IKT i undervisning gjør at de utforskende
mulighetene som ligger i samspillet mellom fag og digitale verktøy ikke
utnyttes

o Gode digitale ferdigheter er et spørsmål om hvem som skal ha kontroll –
mennesket eller teknologien?

• Livslang læring med behov for påfyll av kompetanse fra høyere utdanning hele livet,
nye studentgrupper og mer fleksible løsninger for samarbeid med næringslivet
(identifisert som område, ikke gjennomdrøftet)

• Digital undervisning, nye fleksible undervisningsformer, studentaktiv læring,
tilgjengelighet, digitalisering for kvalitetsutvikling, inkludert læringsanalyse, er også
tatt opp som mulige tema.



3 

Tema som går igjen i innspillsrunden er blant annet: 
• Digitalisering av undervisning og vurdering – gjeldende digitaliseringsstrategi på dette

området må videreføres, mye er enda ugjort og det er stort potensiale i å heve kvalitet
gjennom for eksempel å etablere mer studentaktive læringsformer og ikke minst nye
vurderingsformer. Mangler kunnskap om effekter, her nevnes forskning og
læringsanalyse.

• Digital kompetanse for pedagogisk innovasjon – digitaliseringen kan åpne for nye
pedagogiske tilnærminger som kan heve kvaliteten i utdanningen, men dette
forutsetter at alle undervisere har den nødvendige utdanningsfaglige kompetansen.

• Digital kompetanse i alle fag – tema som løftes frem av flere og særlig rettet mot behov
for styrking av digitale tilbud i profesjonsorienterte utdanninger. Klare forventinger om
endring fra arbeidslivsaktørene, blant annet i helsefagene.

• Digitalt samspill med omgivelser – økte forventinger til samspill med arbeidsliv og
næringsliv. Digital undervisning kan gjøre utdanning tilgjengelig for alle. Samspill om
innovasjon innen forskning og kompetanseutvikling.

• Nye studentgrupper og EVU – økende behov for kompetanseutvikling etter fullført grad
med vekt på livslang læring. Digitalisering kan bidra til desentraliserte studietilbud og
evne til å nå flere. Det må bli enklere å kombinere arbeidsliv og studier.

• Forvalte digitalt undervisningsinnhold – fokus på lagring og deling av læringsressurser
for gjenbruk. Innspill om mer felles utvikling av læringsinnhold, og behov for bedre
arbeidsdeling og samarbeid.

Temaoversikt: grunnlag for digitalisering 
Arbeidsgruppen ser behov for å drøfte emner som digital beredskap, kultur og insentiver for 
digitalisering, digital kompetanse, regelverk og digital etikk. Andre innspillsrunde om endringer 
våren 2020 vil gi viktige innspill til disse analysene.   

Tema som går igjen i innspillsrunden er blant annet: 
• Autonomi og mangfold vs fellesløsninger - flere adresserer den krevende balansen

mellom institusjonenes frihet og mulige gevinster av felles tilnærminger, og at
strategien må treffe riktig balanse på dette området

• Digital kompetanse - styrke digital kompetanse for studenter og ansatte, samt for
samfunnsliv og arbeidsliv. Evne til kritisk refleksjon rundt bruk av teknologi og effekt i
sine fag og profesjoner. UH-sektoren har fått praktisk erfaring med digitale verktøy i
krisetida. Det kreves mer kunnskap om effekter av tiltakene som ble gjort.

• Digitalisering muliggjør virtuell mobilitet - reduksjon av reisevirksomhet innen
forskning, undervisning og administrasjon. Kunne delta i utdanning både nasjonalt og
internasjonalt uavhengig av reising/fysisk tilstedeværelse, også for lærere.

• Kulturendring og organisasjonsutvikling - digitalisering er organisasjonsutvikling, og vil
kreve kulturendring og samarbeid. Digitale fagmetoder og økte datamengder gjør
dette viktigere enn noen gang (eks: stordata og kunstig intelligens)

• Ansvarlig innføring av digitale løsninger - digitalisering må skje i riktig tempo, og i
minst mulig grad detaljstyres. Kunnskap om effekter av digitalisering viktig for å gjøre
ting riktig – og gevinstrealisering krever planmessighet
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• Brukeren i sentrum - brukermedvirkning er viktig prinsipp i utviklingen av nye digitale
løsninger, både i undervisning, forskning og administrasjon. Det er sluttbrukernes
opplevelse som avgjør om digitaliseringen er vellykket. Studentenes behov løftes fram.

Temaoversikt: teknologi og data 
Mulige innsatsområder som har vært oppe i innledende diskusjoner i arbeidsgruppen, men der 
diskusjonene ikke har konkludert med avgrensing av hvert tema:  

• Datadeling
• Informasjonsforvaltning
• Infrastruktur
• Personvern
• Informasjonssikkerhet
• Bruk av kunstig intelligens

Tema som går igjen i innspillsrunden er blant annet: 
• Styrkning av nasjonal infrastruktur - kapasitet på lagring og infrastruktur – generisk

forskningsinfrastruktur/e-infrastruktur (for eksempel datalagringskapasitet,
tungregning og forskningsnett).

• Datadeling og begrepsharmonisering - 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,
implementering av FAIR-prinsippene for forskningsdata.

• Personvern og digital sikkerhet - personvern, digital beredskap, sikkerhet, dataeierskap
og konsekvenser av digitalisering for individ og samfunn

• Fellestjenester og administrasjon - fortsatt satsing for å styrke kvaliteten på forskning
og utdanning. Videreføre igangsatt arbeid med fellestjenester, med gode mekanismer
for samarbeid og påkobling, spesielt innen administrative systemer. Ryddige kriterier
for hva som bør være fellestjenester. Gjennomføre endringer i samsvar med
brukerbehov.
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