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Bakgrunn 
De tre direktoratene Unit, Diku og NOKUT mottok i juni følgende likelydende oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet: 

Studiebarometeret og andre undersøkelser avdekker at bruk av digital teknologi i for 
liten grad har erstattet tradisjonelle undervisnings- og vurderingsformer. Selv om det 
finnes gode eksempler på innovative løsninger godt integrert i studieprogrammene er 
det for stor variasjon i hvordan fagmiljøene utforsker og utnytter digitale muligheter. 
Departementet mener derfor det er behov for å få til et løft i pedagogisk bruk av 
digitale verktøy i utdanningen. Departementet forventer at Unit, Diku og NOKUT 
samarbeider konstruktivt om digitalisering for kvalitet i høyere utdanning og bidrar til 
dette løftet gjennom et samvirke av tiltak og virkemidler knyttet til krav til 
utdanningsfaglig kompetanse, stimulerende tiltak, infrastruktur, råd og veiledning, 
kompetanseutvikling, kunnskapsgrunnlag og kontroll. Departementet forventer at Unit, 
Diku og NOKUT samarbeider om gjennomføringen av tiltakene og presenterer et 
forslag til oppfølging for departementet innen 1. oktober 2019. 

 
En rapport (vedlagt) ble levert innen fristen og det har vært et oppfølgingsmøte med 
Kunnskapsdepartementet 6. november hvor det særlig var fokus på hvilke tiltak som kan 
gjennomføres i 2020 innenfor de ordinære rammene. Departementet ønsker å ta med 
eventuelle tiltak i tildelingsbrevene for 2020. For øvrig anser departementet at dette bare vil 
være starten på en lengre prosess.  
 

Vurdering 
De tre direktoratenes felles gjennomgang viser at alle har virkemidler og tiltak som ser ut til å 
fungere. Gjennomgangen avdekker imidlertid et behov for et dypere kunnskapsgrunnlag og 
tettere samarbeid rundt enkelte tiltak. I rapporten legges det fram både kortsiktige og 
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langsiktige forslag til tiltak. Direktoratene ønsker en dialog med Kunnskapsdepartementet (KD) 
om forslagene og hvordan de best tas videre. 
 
Pedagogisk bruk av digital teknologi er en problemstilling innenfor Fremtidens lærings--
prosesser i Handlingsplanen hvor det er slått fast at dette er den enkelte institusjons ansvar. 
Eventuelle fellestiltak må derfor utarbeides i tett samspill med institusjonene. Dette må det tas 
hensyn til ved utarbeidelse av eventuelle tiltak, både med hensyn til tidsplaner og 
prosesskostnader. 
 
Rapporten er strukturert slik at følgende tema behandles enkeltvis 

• Kunnskapsgrunnlaget  

• Krav til utdanningsfaglig kompetanse  

• Kompetanseutvikling  

• Stimulerende tiltak 

• Råd og veiledning  

• Kontroll 

• Infrastruktur 

Kapittel 2 Sammendrag i vedlagte rapport viser forslagene i sin helhet og samler anbefalingene 
fra de enkelte kapitlene. I det etterfølgende er det forsøkt å samle de viktigste budskapene: 
  
Det anses nødvendig å utføre en mer systematisk gjennomgang og oppsummering av 
kunnskapsgrunnlaget 

• KD bør sette ut et oppdrag om en systematisk kunnskapsoppsummering  

• Diku bør kartlegge relevante prosjekter og gjøre en analyse av hva som har fungert 

godt og hva som har fungert mindre godt  

• NOKUT bør gjøre en evaluering for å bedømme kvaliteten på bruk av digitale verktøy i 

utdanning og hvordan dette har påvirket studentenes læring på et relativt stort antall 

studieprogrammer  

Før man eventuelt stiller nye og mer eksplisitte krav til digital pedagogisk kompetanse i andre 
forskrifter foreslås det at en kartlegging av dagens praksis og vurdering av hensiktsmessig-
heten ved eventuelle nye krav.  
  
Sammen med institusjonene avklare om, og i så fall på hvilken måte, en bør etablere et tettere 
samarbeid på tvers av institusjonene om å utvikle ansattes digitale kompetanse. Det bør også 
vurderes om en eventuelt bør etablere tjenester på et nasjonalt nivå for å støtte og stimulere 
lokale tiltak.  
  
KD bør styrke tilskuddsordningen Digitalisering for læring i høyere utdanning. Dikus pågående 
spredningsprosjekt bør vurdere erfaringer fra ulike prosjekt i alle tilskudds-ordninger som fører 
til pedagogisk bruk av digitale verktøy. 
  
Det utvikles og arrangeres felles arenaer slik som konferanser, seminarer og workshoper, samt 
andre målgrupperettede aktiviteter. 
  
En bør vurdere nøye bruken av kontroll og derfor gjøre en juridisk utredning for å vurdere om 
det er hensiktsmessig å regulere pedagogisk bruk av digital teknologi 
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For å redusere kompetansegapet må en arbeide for at studenter og lærere møter et mest 
mulig sømløst (godt integrert) digitalt læringsmiljø med god opplæring i bruk av verktøyene.  
En bør samle sektoren rundt modernisering av felles videoplattformer og felles løsning for å 
dele video og annet digital innhold.  
Det bør etableres en satsing fram mot neste generasjons digitale vurderingsplattformer. 
Det bør løftes en diskusjon om hva begrepet «fagnære digitale verktøy» rommer, og innen 
hvilke områder det bør være stor valgfrihet.  
En felles, kunnskapsbasert standardroms-katalog for undervisningsrom- og møterom bør 
vurderes. 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.  
 
Vedlegg 
Vedlegg 44A - Fellesoppdrag fra KD 
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