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Kjennetegn på god utdanningskvalitet

• Undervisning og utdanning verdsettes 

og prioriteres i akademia

• Utdanningsledelse av fag- og 

undervisningsfelleskap: tydelige 

læringsmål, helhet og sammenheng i 

studieprogrammene

• Undervisere med god faglig og 

utdanningsfaglig kompetanse

• Aktiviserende og varierte lærings- og 

vurderingsformer der digitale muligheter 

utnyttes



Rammeverk med forventinger og føringer for digitale 

perspektiver:

Kvalitetsmeldingen om digital kompetanse?

• «I tillegg til faglig relevant digital kompetanse og avansert IKT-kompetanse er det behov 

for mer overordnet informasjonskompetanse, eller digital dømmekraft, som er relevant på 

tvers av fagområdene» Meld.St. (2016-2017), s.12).

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning:

• «Det er viktig at de som skal utdanne fremtidens arbeidstakere, forstår hvordan 

digitaliseringen påvirker deres fagområder og hvordan moderne teknologi kan brukes som 

verktøy for å skape læring» (Meld. St. 4 (2018-2019), s. 23). 

Studietilsynsforskriften (Nokut)

Digitaliseringsstrategi for UH-sektoren – Målbilder for utdanning



Om undersøkelsen Digital tilstand 2018

• Retter seg mot fagansatte i UH-sektoren

• Kartlegger og belyser fire ulike områder som kan ha 

betydning for institusjonens arbeid med digitalisering for 

læring og utdanningskvalitet

1. Omfang og bruk av digital teknologi i undervisning og 

læring

2. Tilgang til digital teknologi og støttefunksjoner ved 

lærestedene

3. Kompetanse – behov, opplæring og innhold 

4. Strategier og utdanningsledelse



Metode, utvalg, gjennomføring

Surveyen ble sendt direkte til alle ansatte ved 10 institusjoner 

høsten 2018. (BI, UIB, UIS, UIO, UIT, NTNU, HiVo, HiØ, NMH, NHH)

Bruttoutvalg: 14185 årsverk (undervisningsstillinger, DBH)

Nettoutvalg: 7391

1201 har svart på undersøkelsen (1072 svar i 2014)

God spredning av fagområder (DBH)

Liten overvekt av universitetsansatte, menn, professorer



Funn: Fortsatt mye tradisjonell undervisning, 

men også mye studentaktive læringsformer
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Jeg benytter meg av omvendt undervisning
som metode

Studenter produserer faglig innhold til digitale
læringsressurser

Jeg gir tilbakemeldinger på studentenes
faglige arbeider i  læringsplattformen

Jeg legger til rette for studentaktive
læringsformer

Jeg gjennomgår/foreleser nytt pensum i
plenum på campus

Jeg legger presentasjonene som jeg bruker i
mine forelesninger ut i læringsplattformen

Ja, ofte Ja, av og til Nei



Funn: Positiv utvikling i bruk, eksempler:
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Har du behov for mer opplæring i bruk av digital
teknologi ifbm din undervisnings- og

vurderingspraksis?

Har du deltatt på opplæring/kurs i bruk av digital
teknologi ved din institusjon?

Har du fått tilbud om opplæring/kurs i bruk av
digital teknologi ved din institusjon?

Ja, i pedagogisk bruk av digitale ressurser i undervisning, læring og vurderingsarbeid

Ja, i tekniske ferdigheter (f.eks. videoopptak, streaming, bruk av digitalt utstyr i undervisningsrom)

Ja, i administrativ bruk av digitale verktøy (f.eks. administrative systemer for
kommunikasjon/organisering/timeplanlegging)

Nei



Opplæring / kompetanse

• 8 av 10 har fått tilbud om opplæring

• 6 av 10 har deltatt på opplæring

• 7 av 10 har behov for mer opplæring

• 5 av 10 har behov knyttet til pedagogisk bruk

• 4 av 10 har behov knyttet til tekniske ferdigheter

• 2 av 10 har behov knyttet til administrativ bruk

Mange av de som har deltatt på opplæring – har behov for mer



Hva er i fokus for opplæringen i UH? 



Hva vil fagansatte lære mer om?

• Hvordan få til mer aktivitet for studentene, hvilke muligheter finnes 

og hva virker?

• Pedagogisk bruk av LMS utover å gjøre video og forelesninger 

tilgjengelig eller administrere læring

• Omvendt klasserom, interaktivitet

• Gode digitale vurderingsopplegg

• Lage podcast, video, digitale læringsressurser

• Tekniske ferdigheter tilknyttet bruk av utstyr

MEN – stor variasjon i kompetanse og erfaringer



Funn: Praksisnær opplæring foretrekkes
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Kurs i UH-pedagogikk på nett

Kurs i UH-pedagogikk på campus

Hjelp/støtte fra fagmiljøer med kompetanse i
medieproduksjon

Gjennom utviklingsarbeid tilknyttet digitale
undervisnings- og vurderingspraksiser

Hjelp/støtte fra fagmiljøer med IKT-kompetanse

Kollegaveiledning

Prøving og feiling gjennom egen bruk i
undervisning

"Hvilke aktiviteter har bidratt til din kompetanse?"

"Hvordan vil du foretrekke å videreutvikle kompetansen din?"



Funn: Støttefunksjoner er lite kjent
Hvilke av følgende støttefunk finnes v/ din inst.?
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UH-ped rådgivning om bruk av digital
teknologi i undervisning, læring og

vurdering

Hjelp til produksjon av innhold til digitale
læringsressurser for studentene

Veiledning i pedagogisk bruk av digitale
læringsplattformer

Teknisk/administrativ brukerstøtte/It

Digitale bibliotektjenester

Ja Nei Vet ikke



Hovedtrekk i datamaterialet

• Nasjonalt fokus (policy) på digitalisering for læring er et viktig bidrag til 

utdanningskvalitet

• Opptatt av studentaktive læringsformer og vi ser en økt og variert bruk av 

digitale ressurser i undervisningen

• Positive til det pedagogiske potensiale i digital teknologi, men 

faget/fagtradisjon må ha forrang! 

• Stort kompetansebehov, 68% (7 av 10) oppgir at de har behov for mer 

opplæring på det digitale området

• Mange vet ikke om de har tilgang til støttefunksjoner for bruk av digital 

teknologi i undervisning, læring og vurdering

• Finnes strategier for digitalisering for utdanningskvalitet, men utydelig faglig 

lederskap i forhold til digitale læringsformer



Fire spørsmål til UH-sektoren om koblinger mellom 

digitalisering og utdanningskvalitet

• Stort sprik i kompetansebehov – hvordan legge til rette for at alle får den 

hjelpen de trenger? 

• Organisering av støttefunksjoner – hvordan kan vi forstå at mange 

fagansatte ikke vet at det er hjelp å få?

• Mangel på avsatt tid i arbeidsplaner og for lite ressurser til støttefunksjoner 

som største hemmer for utforsking og bruk av digital teknologi– et spørsmål 

om utdanningsledelse?

• Trenger vi et felles og mer presist språk for å vite hva vi mener med digital 

kompetanse i undervisnings- og utdanningssammenheng?



Anbefalinger til institusjonene:

• Fortsatt satse på utdanningsledelse av undervisning med digitale 

læringsformer i fokus

• Legge til rette for å styrke den digitale kompetansen blant fagansatte 

• Bli tydeligere på utdanningsfaglig kompetanse som en kollektiv kompetanse i 

studieprogrammene

• Ivareta en helhetstenkning i spenningsfeltet mellom pedagogikk, teknologi og 

fag (støttefunksjonens rolle og organisering)

• Tenke nytt rundt utformingen av undervisningsrom og arealer for variasjon og 

fleksibilitet


