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Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 
– ble opprettet 1. januar 2018. Diku ble opprettet som en del av omorganiseringen av 
kunnskapsforvaltningen i Norge, ved at Senter for internasjonalisering av utdanning, 
Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid ble slått sammen.  
Det nye direktoratet har også fått tilført en rekke nye oppgaver. 

Tittelen på strategien er den samme som Dikus visjon: Bedre utdanning for en 
bærekraftig fremtid. Utdanning er nøkkelen for å sikre individ og samfunn kunnskap og 
ferdigheter for en bærekraftig utvikling. Strategien vektlegger områder som er spesielt 
viktige for norsk utdanningssektor framover, og områder der Dikus valg og prioriteringer 
vil ha betydning for utvikling av virkemidler og kunnskap. FNs bærekraftsmål er den 
globale rammen for samfunnsutvikling fram mot 2030, og de vil også prege Dikus  
arbeid i strategiperioden. 

For å lykkes i arbeidet vårt er det avgjørende at vi har et godt samarbeid og  
en tydelig arbeidsdeling med andre etater under Kunnskapsdepartementet.  
Samarbeidet med NOKUT, Unit, Kompetanse Norge og Forskningsrådet er særlig  
viktig i denne sammenheng. 

I august 2019 inviterte Diku til innspillsmøter med eksterne representanter.  
Sammen med innspill fra organisasjonen selv, og andre virksomheter vi samarbeider  
tett med, danner dette grunnlaget for strategien. Vi takker for alle gode innspill  
og tilbakemeldinger underveis.

Forord

Styreleder  

Kristin Flornes

Direktør  

Harald E. Nybølet
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Diku skal bidra til utvikling av kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig 
utdanning, og til styrket internasjonalt samarbeid og utveksling i hele utdanningsløpet.  

Samfunnsoppdrag

• Utvikle, styrke og forvalte Dikus kvalitetsprogrammer og andre virkemidler  
for kvalitet på vegne av departementer og andre aktører. 

• Fremme internasjonalt utdanningssamarbeid og -mobilitet i hele 
utdanningsløpet, og styrke Norge som attraktivt samarbeids- og  
studieland internasjonalt. 

• Være det nasjonale programkontoret for internasjonalt utdannings- og 
opplæringssamarbeid og et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter  
for internasjonalisering i hele utdanningsløpet. 

• Stimulere til utforsking og utnyttelse av digitalisering i læring og vurdering  
i høyere utdanning. 

• Utgjøre en samlende arena for kunstnerisk utviklingsarbeid, og bidra  
i utviklingen av kvalitet og kompetanse i institusjoner som tilbyr skapende  
og utøvende kunstutdanning. 

• Styrke kunnskapsgrunnlaget innenfor virksomhetens arbeidsområde  
og gi kunnskapsbaserte råd og innspill til politikkutvikling. 

• Kommunisere med, gi råd og spre god praksis til utdanningssektoren, 
arbeidslivet og andre relevante målgrupper. 

Hovedoppgaver
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Diku sin virksomhet retter seg mot en rekke målgrupper: 

• Norske utdanninginstitusjoner, fra barnehager til universiteter og høyskoler

• Elever og studenter 

• Lokale og regionale utdanningsmyndigheter 

• Arbeids- og næringsliv 

• Myndigheter og organisasjoner

Målgrupper

Diku utøver sine oppgaver i utdanningssektoren først og fremst gjennom tre ulike  
roller med tilhørende virkemidler: forvalterrollen, kunnskapsrollen, og pådriver-  
og rådgiverrollen.  

Forvalterrollen: Diku forvalter store økonomiske virkemidler for norsk utdanningssektor. 
Diku bruker kunnskap og samarbeid for å utvikle relevante virkemidler for norsk utdan-
ningssektor, og for å fremme synergi mellom nasjonale og internasjonale ordninger. 

Kunnskapsrollen: Diku bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget om tilstand,  
kvalitetsutvikling og internasjonalisering i utdanningssektoren. Diku samarbeider  
med utdanningssektoren for at kunnskap, erfaringer og beste praksis blir  
systematisert, gjort tilgjengelig og tatt i bruk.  

Pådriver- og rådgiverrollen: Diku er en pådriver for endring og utvikling i utdannings- 
sektoren. Diku gir råd til Kunnskapsdepartementet og andre myndigheter om behov  
for og utvikling av ulike virkemidler. Diku gir råd til utdanningsinstitusjoner om  
kvalitetsutvikling, innovasjon i utdanning og internasjonalisering. 

Roller



6

Endringskompetanse og samfunnsengasjement

Hva: Diku skal være en pådriver for at utdanning i økende grad gir kompetanse for både 
å håndtere endring og ta aktiv del i et samfunn som står overfor store utfordringer. 

Hvorfor: Samfunnet og arbeidslivet er i rask endring, og det stilles nye krav til den 
enkelte. Utdanning er nøkkelen for å sikre individ og samfunn kunnskap og ferdigheter 
for en bærekraftig utvikling.  Utdanning skal også bidra til personlig utvikling og 
muligheter for enkeltindivider, og ruste dem til aktivt medborgerskap i et mangfoldig 
samfunn. De globale utfordringene verden står overfor må løses gjennom  
internasjonalt samarbeid.

Hvordan:

• FNs bærekraftsmål skal legge føringer for innhold og innretning  
i Dikus ordninger.

• Dikus virkemidler skal stimulere samarbeid på tvers av fag, disipliner,  
næringer og sektorer.

• Dikus virkemidler skal heve den digitale kompetansen hos studenter  
og undervisere.

• Dikus virkemidler skal stimulere til bruk av aktive læringsformer, der studenter, 
forskere, undervisere og samfunnsliv sammen bidrar til å løse utfordringer.

• Diku skal styrke ‘den norske modellen’ for kunstnerisk utviklingsarbeid og 
videreutvikle den nasjonale forskerskolen for skapende og utøvende kunstfag.

• Diku skal fremme internasjonalt samarbeid og mobilitet for økt kvalitet  
i utdanningen og formidle kunnskap om slikt samarbeid. 

• Diku skal utvikle og formidle kunnskap om hvordan internasjonalt samarbeid  
og utveksling fører til endringskompetanse, aktivt medborgerskap og 
interkulturell kompetanse.

• Diku skal utvikle og formidle kunnskap om hvordan internasjonalt samarbeid kan 
bidra i arbeidet med kjerneelementene og de tverrfaglige temaene i læreplanen 
for grunnopplæringen.

Innsatsområder 2020 —2024
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Livslang læring

Hva: Diku skal bidra til at utdanningssektoren kan tilby livslang læring som dekker 
behovene til enkeltmennesker og arbeidslivet.

Hvorfor: Dagens arbeidsliv stiller krav til at arbeidstakerne kontinuerlig tilegner seg 
ny og oppdatert kompetanse. Endringene i arbeidslivet utfordrer måten utdanningene 
er organisert, og høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning må utvikles i et 
livslang læringsperspektiv. 

Hvordan:

• Diku skal i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, partene i arbeidslivet  
og andre aktører bidra til i arbeidet med utvikling av fleksible utdanningstilbud 
av høy kvalitet. 

• Dikus virkemidler skal stimulere til utvikling av nettbaserte tilbud for å øke 
tilgjengeligheten av utdanning. 

• Dikus virkemidler skal bidra til å styrke samhandling mellom utdanning  
og arbeidsliv. 
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Undervisnings- og vurderingspraksis

Hva: Diku skal være en pådriver for å forbedre og fornye undervisnings- og  
vurderingspraksis i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. 

Hvorfor: Faglig sterke undervisere med kunnskap om hva som gir god læring, og med  
en forskningsbasert tilnærming til egen undervisning og vurdering, bidrar til gode 
læringsmiljø. Medvirkning og engasjement fra studentene styrker undervisnings- og 
læringsprosessen. Gjennom å løfte kvaliteten på og status for undervisning og læring 
styrkes studentenes læringsutbytte, og samfunnet rustes for fremtiden.

Hvordan:

• Diku skal arbeide for at undervisning og læring ansees som like viktig som 
forskning, og at utdanningskvalitet er noe som skapes i et fellesskap mellom 
undervisere, studenter, utdanningsledere og støttemiljøer.

• Diku skal utvikle robuste ordninger for høyere utdanning og høyere yrkesfaglig 
utdanning som gir rom for at fagmiljøene kan drive pedagogisk utviklingsarbeid.

• Dikus virkemidler skal fremme undervisnings- og vurderingspraksis som øker 
studentenes og elevenes læringsutbytte.

• Diku skal fremme utforsking og utnyttelse av digital teknologi for å legge til rette 
for god undervisning og vurdering.

• Diku skal bidra til økt kunnskap om god undervisnings- og vurderingspraksis og  
i samarbeid med andre aktører stimulere til mer deling av undervisningsressurser, 
resultater og kunnskap.
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Styrket utdanningskvalitet gjennom Erasmus+

Hva: Diku skal mobilisere til økt deltakelse fra alle relevante målgrupper i den  
nye programperioden for Erasmus+. Deltakelsen skal bidra til økt kvalitet gjennom  
hele utdanningsløpet. 

Hvorfor: Erasmus+ er et viktig virkemiddel for styrking av utdanningskvaliteten i Norge. 
Programmet skaper dialog og samarbeid på tvers av landegrenser, og det bidrar også  
til styrket norsk konkurranseevne og innovasjonskapasitet. I 2021 starter en ny program-
periode. Programmet vil trolig bli vesentlig større enn i dag og inneholde satsingsområder 
som inkludering, mangfold, klima og miljø.  Som nasjonalkontor for Erasmus+ skal Diku 
være pådriver for at Norge bruker mulighetene som er tilgjengelige i programmet  
best mulig. 

Hvordan: 

• Diku skal arbeide for bred nasjonal, regional og lokal forankring av Erasmus+. 

• Diku skal mobilisere og kvalifisere nye søkere og arbeide for økt mangfold  
av deltakere i programmet. 

• Diku skal utvikle kunnskap om effektene av programmet og legge til rette  
for deling av resultater. 

• Diku skal være en pådriver for at norske deltakere bruker programmet  
som et virkemiddel for grønn innovasjon og for å nå FNs bærekraftsmål.

• Diku skal gi kunnskapsbaserte innspill til norske myndigheter og 
Europakommisjonen for at programmet er brukervennlig og samtidig  
svarer på behovene i norsk sektor.
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Gode og bærekraftige tjenester

Hva: Diku skal inkludere bærekraftperspektiv i vår forvaltning og kunnskapsutvikling,  
og bidra til målet om en bærekraftig utdanningssektor. Diku skal være en god og 
attraktiv arbeidsplass, der vi kontinuerlig utvikler og forbedrer tjenester og fornyer 
arbeidsformer. Vi skal utvikle god styringsinformasjon og gjøre tydelige prioriteringer. 

Hvorfor: Diku skal arbeide for å tilby digitale og brukervennlige tjenester, samtidig som 
vi skal redusere klimaavtrykket av vår virksomhet. Diku skal innfri forventinger til styrket 
innsats på flere områder, innenfor strammere økonomiske rammer. 

Hvordan:

• Diku skal arbeide for gode rammebetingelser for sektorens arbeid med 
utdanningskvalitet og internasjonalisering. 

• Diku skal sikre at alle våre tjenester er brukervennlige og forankret i brukernes 
behov gjennom strukturer for samarbeid med sektoren, studentorganisasjonene, 
partene i arbeidslivet og andre interessegrupper.

• Diku skal samarbeide med relevante myndighetsorgan om utvikling  
av offentlige tjenester.

• Diku skal utvikle innovasjonskompetanse og -kultur i organisasjonen.

• Diku skal gjennom digitalisering tilby mer effektive arbeidsprosesser  
og tjenester. 

• Diku skal sette konkrete mål for reduksjon av eget klimaavtrykk.
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Åpen 

• Vi er inkluderende og søker mangfold og nye perspektiver. 

• Vi inviterer til samarbeid og er lyttende og interesserte. 

• Vi er rause og deler kunnskap, informasjon og erfaringer. 

 
Kunnskapsdrevet 

• Vi gir råd og handler basert på kunnskap. 

• Vi er profesjonelle og pålitelige. 

• Vi er kritisk reflekterende og søker ny kunnskap. 

 
Nytenkende 

• Vi skaper endring med betydning for samfunnet og den enkelte. 

• Vi er kreative og en pådriver for utvikling. 

• Vi er engasjerte og handlekraftige.

Verdier



12

+47 55 30 38 00  |  post@diku.no  |  diku.no


