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Arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren har 
ledet frem til utforming av prioriterte tema

• Arbeidsgruppen har tidligere utarbeidet en innholdsstruktur for 
digitaliseringsstrategien hvor «Tema og innsatsområder» skal bidra til å angi 
prioriteringer og retningsvalg i strategien

• Basert på diskusjoner i arbeidsgruppen samt oppsummering av den første 
innspillsrunden har arbeidsgruppen identifisert kandidater til prioriterte tema 

• Formålet med denne orienteringen til Digitaliseringsstyret er tredelt:
1. Informere om gjennomførte aktiviteter siden forrige møte i Digitaliseringsstyret (26.5)

2. Kort gjennomgang av utkast til prioriterte tema

3. Informere om videre arbeid utover høsten 



Arbeidsgruppen har hittil fokusert på utforming av 
overordnede målsetnigner og tematiske innsatsområder

Prioriterte tema

Målsetninger

Struktur for ny digitaliseringsstrategi 



OPPSUMMERING AV PROSESSEN FOR 
PRIORITERING AV TEMA



Prosessen har ledet frem til 6 prioriterte tema for videre 
involvering og behandling

Involvering og behandlingPrioritering i arbeidsgruppen

Innspillsrunder

Prioriteringskriterier

Analyser

Overordnede målsetninger

Diskusjoner

22 temaer 

Prioriterte tema

Digitaliseringsstyret 
19. November

Fagutvalg

UH-Institusjoner

UHR Utdanning

UHR Forskning

UHR Rektor og 
direktørmøte

Struktur / retning fra arbeidsgruppen



Utvalg av prioriteringskriterier

Temaet nevnes av mange i innspillsrundenD

Temaet er viktig for sentrale institusjonerE

Temaet er prioritert av oppdragsgiver (KD)C

Temaet vil medføre ønsket endring/transformasjonA

Temaet medfører retningsvalg for sektorenB

Temaet er viktig i andre offentlige føringer og meldingerF

Temaet vil kunne gi større gevinster for sektorenG

Overordnede målsetninger 
– hva ønsker vi få til?

• Levere på UH-sektorens 
samfunnsoppdrag 

• Løse store samfunnsutfordringer 
• Styrke UH-sektorens 

konkurranseevne 
• M.m.

Valg av tema og 
innsatsområder B

id
ra

r 
ti

l

K
va

lif
is

er
er



Analyse og vurdering av tema



Strategien skal styrke UH-sektorens evne til å løse store 
samfunnsoppgaver innen klima, bærekraft, verdiskaping og 
demokrati.

• UH-sektoren skal være en «kunnskapsaktør» for hele samfunnet, og 
levere utdanningstilbud som til enhver tid oppleves som relevante og 
attraktive – for bredden av studenter (ordinære studenter og EVU-studenter) 
og for arbeidslivet.

• UH-sektoren skal være i front nasjonalt og internasjonalt gjennom å sette 
studenten i sentrum, og ved å integrere de muligheter teknologien gir for 
pedagogisk nytenking, utvikling og «samskaping» av kunnskap.

• UH-sektoren skal gripe de mulighetene digitalisering gir for å styrke 
forskning og innovasjon, gjennom mer samarbeid nasjonalt og 
internasjonalt, deling av data og videreutvikling av forskningsmetoder og 
analyseverktøy. 

• Strategien skal sikre et fremtidsrettet og konkurransedyktig Norge, gjennom 
å øke digitaliseringsevnen i det norske samfunnet. 

Forming av overordnede målsetninger



BESKRIVELSE AV PRIORITERTE TEMA



Hvilke tema skal ha et hovedfokus i strategien?                               
Under arbeid

Alle kunnskapssøkende i sentrum
Utvikling av utdanning- og forskningstilbud vil kreve tett dialog med studenter, næringsliv og arbeidsliv for å kunne møte deres behov, og dermed være 
konkurransedyktig både for ordinære studenter og for arbeidslivets behov for etter- og videreutdanning (EVU) i et livslangt læringsperspektiv

Digital kompetanse i alle fag
Digitalisering innebærer at man i størst mulig grad integrerer teknologiens mulighetsrom i alle fag, og derigjennom styrker den enkeltes muligheter for 
aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Den digitale kompetansen er mangfoldig, og dekker både generell digital kompetanse, profesjonstilpasset 
kompetanse og spesialistkompetanse (eks: kunstig intelligens og informasjonssikkerhet)

Pedagogisk innovasjon 
Utnytte teknologiens muligheter til å skape fremtidens undervisning og utdanning gjennom pedagogisk og didaktisk innovasjon. Studentaktive lærings-
og vurderingsformer som viktig prinsipp i all utdanning, samt undervisning som kombinerer mange «læringsdimensjoner» og fremmer viktig 
fremtidskompetanse (problemløsning, samarbeid, kreativitet og digital kompetanse)

Forskning og innovasjon for fremtiden                                                                                         
Digitaliseringen gir nye muligheter for forskningen, både i faglig og administrativ forstand. Teknologien griper inn i forskning som en kjerneaktivitet, 
gjennom å utvikle og endre forskningsmetoder, analyseverktøy og samarbeidsformer. 

Verdiskaping gjennom deling og gjenbruk av data
Deling av data internt i sektoren, men også på tvers av sektoren og arbeidslivet, vil bidra til økt data- og forskningskvalitet. Økt deling og gjenbruk av data 
innenfor en muliggjørende infrastruktur vil styrke verdiskaping og innovasjon.

Kulturendring og organisasjonsutvikling
Vellykket digitalisering, som styrker kvaliteten på utdanningstilbud og forskning, krever tydelig forankring i organisasjonene og hos sektorens ledere. 
Endringen vil ta tid, og det er viktig å understøtte lokale initiativ og den brukernære innovasjonskraften. Det er viktig med positive rollemodeller, og å 
prøve ut nye insentiver for dem som ønsker å gå foran. 
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INDIVID – «fra å bruke til å forstå digital 
teknologi»

INSTITUSJON – «økt arbeidslivsrelevans i 
utdanningen»

SAMFUNN – «kompetanse for verdiskaping og 
innovasjon»

• En styrket «grunnkompetanse» i IKT gir økt 
fleksibilitet og omstil l ingsevne for den enkelte

• Styrket metodekunnskap (eks: programmering og 
algoritmisk forståelse) gir økt arbeidslivsrelevans i  
utdanningen

• Utforskende problemløsning – fag og digitale 
ferdigheter læres i  et samspill

• Et utdanningstilbud som svarer bedre på 
arbeidslivets behov for kompetanse

• Felles moduler for å realisere digital kompetanse i 
alle fag åpner opp for mer fleksible undervisnings-
former og økt tverrfaglighet

• Økt tilgang til  data og IKT-verktøy (eks: stordata-
analyse og bruk av KI) styrker metodeutviklingen og 
i  neste omgang utdanningskvaliteten

• Digital kompetanse i alle fag som nøkkel for å 
redusere kompetansegapet mellom 
arbeidskrafttilbud og den arbeidskraften samfunnet 
etterspør

• En styrking av folks generelle IKT-ferdigheter legger 
til  rette for økt jobbmobilitet og omstill ingsevne i 
arbeidsmarkedet

• At kurs og moduler i  digital ferdigheter blir 
tilgjengelige i alle fag

• Digital kompetanse integreres med, og ikke bare 
blir et uavhengig ti l legg ti l  fagene, for å styrke 
læringen blant studenter, undervisere, forskere og 
andre UH-ansatte

• Undervisningsformer må tilpasses en digital 
virkelighet – fleksibilitet og modulering i 
gjennomføring av digital kompetanse i alle fag

• Strukturer og insentiver som fremmer samarbeid 
på tvers om utvikling av tverrfaglige moduler i  IKT

• Kultur for nytenkning og innovasjon

• Digital kompetanse i alle fag» vedtas som et mål for 
UH-sektoren med en forpliktende plan rundt 
gjennomføringen

• God digital basiskompetanse er en viktig 
forutsetning for at alle skal kunne «lære hele livet»

HOVEDMÅL

UTFORDRINGER

NEDBRYTING

STIKKORD

DYPDYKK

MULIGHETER

FORUTSETNINGER

DIGITAL KOMPETANSE I ALLE FAG

Bruke digital kompetanse i alle fag til å fremme faget i seg selv og styrke alles muligheter for aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv

• Utdanningen må gjøre studentene i stand til  å være relevante og konkurransedyktige i et 50 -årig yrkesliv – i  et arbeidsmarked som vil gjennomgå store endringer
• Manglende integrering av digital kompetanse i undervisningen gjør at de utforskende mulighetene som ligger i  samspillet mello m fag og digitale verktøy, ikke utnyttes
• Gode digitale ferdigheter må gjøre menneskene i stand til  å ta kontroll  over teknologien, og ikke bli  ukritisk styrt av den
• Det må sikres sammenheng mellom utvikling av digital kompetanse i grunnskolen og digital kompetanse i høyere utdanning

IKT i alle 

fag vedtas 
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PLAN FOR DET VIDERE ARBEIDET



Plan for arbeid med digitaliseringstrategi H2 2020

2020 2021
AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR

Arbeidsgruppemøter

Fagutvalgsmøter

Digitaliseringsstyret

Kunnskapsdep.

Lansering

AKTIVITET I 
ARBEIDSGRUPPEN

ANALYSER OG 
INNSPILL

MØTER I SEKTOREN

KOMMUNIKASJON

UTFORMING 
STRATEGI

SEMINARER

ARBEIDSSTRØMMER

Temagrupper Temagrupper Redaksjonskomitéer

Avvente innspill 
korona Oppsummere innspill

Behov arbeidsliv

DS

Arbeidsliv

Studenter

Utdanningskonf

Fagutvalg

Førsteutkast

Andreutkast

Ferdigstille

Disposisjon og tekstutkast

DS

Fagutvalg
UH-Institusjoner UHR

DS



VEDLEGG:
ARBEIDSUTKAST PRIORITERTE TEMA



INDIVID – «studentenes behov i sentrum for 
utdanning og undervisning»

INSTITUSJON – «brukerorientering gir økt 
relevans i forskning og utdanning»

SAMFUNN – «brukerorientering for velferd og 
verdiskaping»

• Vel lykket digitalisering setter brukeren i  sentrum, og ser 
sammenhengene mellom tjenestene s tudentene har 
behov for  (i alle livs faser), og hvordan læringsprosessene 
er ti l rettelagt

• Digi talisering av undervisning basert på studentenes 
behov og preferanser, kan styrke studentaktiv læring og 
gi  s tudentene en mer aktiv rol le i egen læring 

• Et fleksibelt og tilgjengelig etter-og 
videreutdanningstilbud – basert på ulike brukergruppers 

behov 

• Kunnskap om ulike brukerbehov gi r utdanning som 
svarer bedre på arbeidslivets og samfunnets behov for 
kompetanse (positivt for samfunnsoppdraget til UH)

• Bedre resultater og effekter av digitalisering og 

innovasjon når endring tar utgangspunkt i  studentens, 
underviserens og forskerens hverdag og brukerreiser

• Utgangspunkt i  brukerreiser- og behov kan bidra ti l mer 
samarbeid og samhandling på tvers av fagmijløer og 
s i loer

• Når digitalisering tar utgangspunkt i konkrete 
brukerbehov, enten det er studenter, vi rksomheter eller 
offentlig sektor, øker samfunnsnytten av digitaliseringen

• Når vi  kjenner sluttbrukernes behov blir det enklere å 

fas tsette tydelige mål for digitaliseringen, og å  
identifisere gevinster i  etterkant

• Målet om l ivslang læring vi l bli enklere å  realisere og 
følge opp dersom alle utdanningstjenester (ordinær 
utdanning og EVU) tar utgangspunkt i  tydelig definerte 

brukerbehov.                             … 

• At a l l digitalisering tar utgangspunkt i  en tydelig 
forståelse av hvem sluttbrukerne er, og deres behov

• At s tudenter, undervisere, forskere og arbeidsliv gis reell 
mulighet til å delta/medvirke i  utformingen av 
undervisning/utdanning

• Det er s luttbrukernes opplevelse som avgjør om 
digi taliseringen er vellykket – kunnskap om brukerbehov 
må derfor l igge ti l grunn for all digitalisering

• Kultur for nytenkning og innovasjon – se eget tema nr 6
• Medvirkning og forankring

• Et s terkere fokus på kunnskapssøkende innen arbeidsliv 
og ti lgjengelighet på EVU

• Sterkere samspill med aktører utenfor UH-sektoren

HOVEDMÅL

UTFORDRINGER

NEDBRYTING

STIKKORD

DYPDYKK

MULIGHETER

FORUTSETNINGER

ALLE KUNNSKAPSSØKENDE I SENTRUM

Ved å sette brukerne i sentrum skal digitaliseringen av UH-sektoren bidra til bedre og mer målrettede tjenester for studenter, arbeidslivet og 
samfunnet for øvrig

• Nye studentmålgrupper fra arbedisliv krever et bredere kunnskapsgrunnlag om brukernes behov
• Stadig høyere endringstakt i  arbeidslivet fordrer en aktiv kompetansepolitikk for alle l ivsfaser og ti lpasning av utdanningstilbud
• Digitaliseringen i  seg selv driver frem endringer i  studentatferd, studiemønstre og preferanser som UH-sektoren må møte (brukerne har et annet utgangspunkt i  dag enn for X 

år siden)

Tilgjen-
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undervisnin
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INDIVID – «fra konsument av undervisning til 
samskapende læringsaktør»

INSTITUSJON – «fra leverandør av undervisning 
til samskapende læringsaktør»

SAMFUNN – «bred og anvendbar kompetanse 
for verdiskaping og innovasjon»

• Pedagogisk innovasjon i undervisning gjennom å utnytte 
mulighetene som ny teknologi gir, ti l en mer grunn-
leggende omlegging av læringsprosessene med mer 
studentaktive læringsformer og digital kompetanse i  alle 
fag

• Studenter og undervisere må sammen utnytte det 
«digi tale-pedagogiske mulighetsrommet» gjennom 
læringsprosesser med nye pedagogiske vinklinger, nye 
læringsarenaer samt ti l generelt å  fremme innovasjon

• Det bør ti l strebes at nye lærings- og vurderingsformer 
søker å favne de ulike studentgruppene i  et livslangt 
læringsløp

• Både s tudenter og ansatte trenger opplæring og utvikling 
av ferdigheter i de nye læringsformene

• Digi talisering med pedagogisk kvalitet vi l innebære 
å utnytte teknologiens muligheter ti l pedagogisk 
innovasjon og skape mer studentaktive lærings- og 
vurderingsformer

• Pedagogisk innovasjon i undervisningen bør ha  fokus på 
helhetlige læringsdesign og et utstrakt samarbeid rundt 
omleggingen både innad i  og på tvers av institusjoner→
bra  for kva liteten på emner samt ressursbruk

• Omleggingen kan derfor med fordel fokusere på 
del ingskultur og delingsarenaer

• Ansatte må få mulighet til å  tilegne seg kompetanse i  de 
nye læringsformene

• Digitaliseringen må ikke detaljstyres på en måte som 
hemmer faglig-pedagogisk innovasjon på et brukernært 
nivå

• Kultur- og organisasjonsutvikling – aksept for å tenke nytt 
og annerledes når det gjelder undervisning (eget tema)

• Pedagogisk innovativ utdanning, som gjør s tudentene 
mer aktive i eget utdanningsløp og utvikler bredden i  
deres ferdigheter, vi l være rettet mot arbeidslivets behov 
for evne ti l problemløsning, samarbeid, kreativitet og 
digi tal kompetanse («21st Century Skills»)

• En bred digitalisering for pedagogisk innovasjon, 
kval itetsutvikling og ti lgjengeliggjøring av utdanning vi l 
være viktig for å styrke konkurransekraft og 
innovasjonsevne.

HOVEDMÅL

UTFORDRINGER

NEDBRYTING

STIKKORD

DYPDYKK

MULIGHETER

FORUTSETNINGER

PEDAGOGISK INNOVASJON
Utvikle alle sider av den utdanningsfaglige kompetansen for å kunne utnytte teknologiske løsninger til å fremme pedagogisk in novasjon og 
nytenkning i alle former for undervisning og læring.

• UH-sektoren har gjort ti l  dels store fremskritt i  grunnleggende digitalisering av undervisning, læring og vurdering, men det er fortsatt en vei å gå før digitalisering av 
undervisning forstås innenfor en helhetlig ramme – der pedagogikk, profesjonsfaglig og digital kompetanse spiller optimalt sammen.

• Det er et utviklingspotensial i  at flere undervisere får god nok digital kompetanse til  å se muligheter for å utvikle pedagogikken gjennom å utnytte nye teknologiske 
muligheter i  alle sider av undervisning og læring.

• For å sikre relevant arbeidskraft og fremtidig verdiskaping og innovasjon er det behov for pedagogisk innovativ utdanning, so m gjør studentene mer aktiv i  eget utdanningsløp 
og utvikler bredden i deres ferdigheter (problemløsning, samarbeid, kreativitet og digital kompetanse)
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INDIVID – «faglig utvikling og økt læring 
gjennom å integrere fag og teknologi»

INSTITUSJON – «forskning for verdiskaping og 
innovasjon»

SAMFUNN – «styrking av UH-sektorens rolle som 
en kunnskapsaktør for hele samfunnet»

• Forskeren: tilgang på data, metoder og analyseverktøy 

som gjør det mulig å  utforske nye forskningsspørsmål og 
bidra ti l faglig utvikling (kunstig intelligens, stordata, 
regnekraft og fagspesifikke analysemetoder)

• Digital teknologi og forskningsinfrastrukturer endrer 
arbeidsprosesser og potensialet for forskningssamarbeid 

og innovasjon – nasjonalt og internasjonalt. 
• Studenten: tettere samspill mellom forskning og 

utdanning gir økt kva litet og relevans i  utdanningen, 
gjennom tilgang på relevante data og åpne 
kunnskapsressurser

• En robust infrastruktur må være på plass: forskningsnett, 
analyseverktøy, datalagringskapasitet, regnekraft, 
ti lgangskontroll og mekanismer for deling av data og 

forskningsressurser.
• Digital kompetanseheving blant UH-ansatte og s tudenter, 

der samspillet mellom fag, teknologi, analysemetoder og 
undervisningsformer står i  sentrum

• Legge ti l rette for kontinuerlig metodeutvikling (data, 

metoder, a lgoritmer og fagspesifikke analysemetoder) 

• Enklere og mer effektiv ti lgang ti l forskningsdata og 

analyseverktøy i  en felles infrastruktur vi l styrke 
kval iteten på forskningen og understøtte «open science».

• Kompetanseutvikling og økt bruk av digital teknologi (eks: 

stordataanalyse og KI) styrker metodeutviklingen og det 
fagl ige nivået ved institusjonene

• Samspillet med både nasjonale og internasjonale aktører 
styrkes som følge av økt deling av data, metoder og andre 
forskningsressurser.

• Fortsatt satsing på forenkling og s tandardisering av 
forskningstjenester og fellesadministrasjon bidrar til å  

s tyrke kjerneaktivi teten.

• Anerkjenne at digitaliseringen er gjennomgripende for 
hele UH-institusjonenes samfunnsoppdrag og vi rksomhet

• En nasjonal forskningsinfrastruktur av høy kva l itet, som 

er kompatibel med EUs og andre lands systemer.
• Bygge en kultur for nytenkning og innovasjon, som ser 

hvi lke faglige utviklingsmuligheter som l igger i  å se digital 
teknologi og fag i  sammenheng

• Må finne bærekraftige finansieringsformer for å  sikre 

overgangen fra prosjekt ti l varige infrastrukturløsninger
• Administrasjon av forskning effektiviseres gjennom 

automatisert informasjon (metadata) om 
forskningsaktiviteter (som del av en infrastruktur)

• Åpen forskning og åpne kunnskapsressurser vi l styrke UH-

sektorens evne til å  spre kunnskap og bidra til dannelse 
og gode verdier i  samfunnet  

• Del ing av data og økt samarbeid på tvers av institusjoner 

og sektorer skal sikre et kunnskapsgrunnlag som fremmer 
en bærekraftig samfunnsutvikling

• Økt datadeling og en mer åpen forskning gjør at 
virksomheter i  offentlig og privat sektor kan utnytte åpne 
data  og kunnskapsressurser til verdiskaping

• Åpenhet rundt data, metoder, kildekoder og programvare 
vi l  s tyrke samfunnets tillit til forskningen

• Forskningsbasert kunnskap er en forutsetning for å 
utvikle treffsikre tjenestetilbud, som imøtekommer 
befolkningens og samfunnets behov

• Forskning og kunnskap må være åpent tilgjengelig for at 
UH-sektoren skal fungere som en kunnskapsaktør for hele 
samfunnet

• Som i  andre sektorer må digitaliseringen av UH-sektoren 
skje på en ansvarlig måte, og formål og hensikt må 
kommuniseres tydelig

HOVEDMÅL

UTFORDRINGER

NEDBRYTING

STIKKORD

DYPDYKK

MULIGHETER

FORUTSETNINGER

FORSKNING OG INNOVASJON FOR FREMTIDEN
UH-sektoren skal gripe de mulighetene digitaliseringen gir for å styrke forskning og innovasjon, gjennom datadeling, videreutvikling av 
forskningsmetoder og analyseverktøy og styrket samarbeid nasjonalt og internasjonalt

• Mange av de utfordringene samfunnet står overfor vil  kreve betydelige og til  dels transformative endringer – hvordan sikre forskning og innovasjon som gir svar på store 
samfunnsutfordringer innen klima, bærekraft og velferd?

• Hvordan utnytte digitaliseringen til  å endre arbeidsmetoder og faglig innhold på en måte som styrker kvaliteten på forskningen og forskningens bidrag til  verdiskaping?
• Hvordan bygge opp, finansiere og drifte generiske infrastrukturkomponenter (datatilgang, regnekraft, analysekapasitet og kuns tig intelligens) i  en helhetlig infrastruktur som 

styrker kjerneaktiviteten ved institusjonene – både i nasjonal og internasjonal sammenheng?

Digital 

kompetanse

og metode-

kunnskap

Økt  

lærings

utbytte

Forskning 

for fremtiden
Metode-

utvikling

Verdiskaping  
gjennom åpen 

forskning
Innovasjon i 

offentlig og 

privat sektor
Felles 

infra-

4

Kultur for 

deling av 

data og 

Ti llit og 
troverdighet



INDIVID – «datadeling som nøkkel for å styrke 
samspillet mellom utdanning og forskning»

INSTITUSJON – «fra data til meningsfull innsikt» SAMFUNN – «god utnyttelse av data for å sikre 
en kunnskapsbasert samfunnsutvikling»

• Studenten: administrative opplysninger om 
gjennomførte aktiviteter etc. lagres i en mappe som er 
ti lgjengelig for s tudenten og institusjonene

• Enklere tilgang ti l relevante og oppdaterte data vil øke 

s tudiekvaliteten, og øke sjansen for at s tudentenes 
aktivitet også vi l påvirke forskningen

• Forskeren: økt deling og tilgang ti l data vi l gi nye 
forskningsmuligheter og bidra til utvikling av fagene

• Del ing og gjenbruk av data vil legge ti l rette for økt 
forskningssamarbeid – på tvers av institusjoner og 
landegrenser

• En fel les (nasjonal) infrastruktur som ivaretar behovet for 
effektiv tilgangsstyring og deling av s tore datamengder

• For å  øke gjenbruken av forskningsdata trenger forskere 
kompetanse, verktøy og brukerstøtte til å  håndtere data 
på en god og sikker måte

• Bevisstgjøring rundt hvilke faglige vekstmuligheter som 
l igger i  å integrere digital teknologi med fagenes 
kjerne/egenart

• Bedre datagrunnlag s tyrker institusjonenes muligheter ti l 
å levere fremragende forskning og bidra til vi tenskapelige 
og samfunnsmessige fremskritt 

• Økt del ing av data vi l styrke metodekompetansen og 

forskning innen maskinlæring, kunstig intelligens og 
læringsanalyse, noe som legger til rette for en sterkere 
rea lisering av digital teknologi i  alle fag.

• Når data forva ltes, deles og arkiveres innenfor felles 
rammer, vi l det muliggjøre enklere og mer effektiv deling 
av data

• Del ing av data er ikke et mål i seg selv; målet er å legge til 
rette for gjenbruk av data i tråd med FAIR-prinsippene (at 
data  er gjenfinnbare, ti lgjengelige, gjenbrukbare og kan 
håndteres maskinelt) 

• Del ing av data krever gode rutiner og 
datahåndteringsplaner, slik at hensynet til datasikkerhet 
og personvern ivaretas  

• Del ing, men ikke minst gjenbruk av data, krever 
bevissthet om behovet for standardisering og 
harmonisering 

• Arbeid med ti lrettelegging og ti lgjengeliggjøring av data 
må i  s tørre grad anerkjennes som en sentral del av 
ansattes vi tenskapelige aktivi tet (insentiver)

• Del ing og gjenbruk av data, på tvers av sektorer og 
myndighetsområder, er en nøkkel for å  kunne løse s tore 
samfunnsutfordringer innen klima, bærekraft og velferd

• Del ing av data på tvers av aktører og sektorer vi l legge til 

rette for innovasjon i næringslivet og smartere 
tjenesteutvikling i offentlig sektor 

• Større åpenhet rundt hele forskningsprosessen, inkludert 
de datakilder den bygger på, s tyrker omgivelsenes tillit til 
forskningen

• Del ing og gjenbruk av data er både bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk lønnsomt – for UH-institusjonene, 
næringslivet og samfunnet som helhet

• At forskningspublikasjoner er tilgjengelige for samfunnet
• At data er tilgjengelige, slik at vi rksomheter i offentlig og 

privat sektor kan utnytte dem ti l tjenesteutvikling og 
verdiskaping

• At det etableres nasjonale stordatasamlinger, siden KI og 
andre analyser krever stordata på tvers av institusjoner

• Avklaring rundt avhengigheter mot leverandører og 
internasjonale aktører (outsourcing av analyser og data)

HOVEDMÅL

UTFORDRINGER

NEDBRYTING

STIKKORD

DYPDYKK

MULIGHETER

FORUTSETNINGER

VERDISKAPING GJENNOM DELING OG GJENBRUK AV DATA
Deling av data internt i sektoren, men også på tvers av sektorer og i arbeidslivet, skal bidra til å styrke utdanningskvalitet, forskningsinnsats, 
verdiskaping og konkurransekraft 

• Manglende deling og gjenbruk av data gjør at samfunnet ikke får utnyttet det kunnskapspotensialet som ligger i  dataene, noe som svekker muligheten til  å løse de store 
samfunnsutfordringene

• Et uoversiktlig «datalandskap», preget av mange dataeiere, overlapp i datakilder, mangel på felles metadata og uklarhet rundt ansvarsforhold og tilgangsstyring, skaper et 
ineffektivt system for håndtering og tilgjengeliggjøring av data til  forskning og utvikling

• Manglende utnyttelse av registerdata svekker samfunnets evne til  å levere gode og tilpassede tjenester ti l  befolkningen

Kultur og 

insentiver for 

datadeling

Studiekvalitet
Effektivitet og 
lønnsomhet
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og 

harmonisering

Digital 
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Personvern 
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INDIVID – «studenten som medspiller i – og ikke 
mottaker av – undervisning»

INSTITUSJON – «institusjoner som legger til rette 
for nytenking og innovasjon»

SAMFUNN – «Samskape kunnskap med andre 
aktører samfunnet»

• Studenten deltar i  samarbeid om digitalisering av 
lærings-og vurderingsformer

• Lærer/underviser er aktivt søkende etter digitale 
virkemidler i egen undervisning og involverer studenter i  
å prøve og teste ut

• Kultur og arena for deling av erfaringer  mellom 
akademiske kolleger 

• Helhetlig kultur for deling og samarbeid i hele UH 
sektoren – for å  møte de s tore ambisjonene er vi  ikke 
gode nok alene

• Samarbeid- og delingskultur er en nøkkel; samle, 
systematisere og dele erfaringer og ressurser

• Utvikl ing av arenaer for deling og fokus på delingskultur i  
sektoren -> felles nasjonale løsninger

• Samarbeid mellom fagmiljøer innenfor institusjonene –
forskning og utdanning

• Det tota le kunnskapsutbyttet for samfunnet blir større 
med en kultur hvor aktører innenfor og utenfor UH 
sektoren samarbeider

• Inti tusjoner må i s tørre grad ta innover seg 
samfunnsrollen og samhandle mer akivt med aktører i  
samfunnet

• Påvirkning på samfunnsøkonomi – formidable ressurser 
brukes i dag på å  gjøre mye av det samme ulike steder

• Bidrag til samlet faglig utvikling og kvalitet på 
kunnskapsutvikling i  samfunnet

• Innovasjonsarbeid ved den enkelte institusjon tar 
utgangspunkt i brukeren / individets  behov 

• Akademiske ansatte / forskere insentiveres for deling og 
gjenbruk 

• Vurderingsformene må understøtte endringene i 
læringsprosessene man ønsker å oppnå

• Kultur- og organisasjonsutvikling en nøkkel/betingelse for 
å lykkes med digitaliseringsarbeidet og kan medføre 
behov for organisering rundt prosesser og verdi for 
brukeren

• Viktig at ledelsen i institusjonene får eierskap ti l 
prinsippet om "helhetlig digitalisering" --> omhandler 
teknologi, folk, organisasjon og kultur 

• Organisatorisk vi lje og evne ti l endring nødvendig – på 
ul ike nivåer

• Insentiver for deling, gjenbruk og innovasjon i samfunnet
• Endringen vi l ta tid, og det er viktig å  understøtte lokale 

ini tiativ og den brukernære innovasjonskraften. 
• Pos i tive rollemodeller må fremheves, og nye 

insentiver bør prøves  ut. 

HOVEDMÅL

UTFORDRINGER

NEDBRYTING

STIKKORD

DYPDYKK

MULIGHETER

FORUTSETNINGER

KULTURENDRING OG ORGANISASJONSUTVIKLING
Vellykket digitalisering, som styrker kvaliteten på utdanningstilbud og forskning, krever tydelig forankring i organisasjonen e og hos sektorens 
ledere. 

• Digitalisering kan misforstås ti l  å utelukkende omhandle teknologi, og fokuset på kulturendring og organisasjonsutvikling und ervurderes som gir mindre vellykkede resultater
• UH-sektor må fylle samfunnsrollen se seg selv i  en større kunnskapskontekst -offentlig, privat, på tvers av institusjoner,  samt generelt - inkl samfunns- og næringsutvikling
• Ikke alle brukergrupper griper muligheten til  aktiv deltakelse – det må jobbes med kulturendring innen alle grupper

Kultur og 

insentiver
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næringslivet
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