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Hvorfor LINK?

• Ofte har støtteressurser for utdanning vært spredt tynt utover i 

ulike mindre enheter 

- lite kraft, kapasitet og koordinering

• Økende erkjennelse av at utdanning er det mest komplekse vi 

driver med i høyere utdanning

- jus, administrasjon, teknologi, fysiske omgivelser

• Kompleksiteten har resultert i organisatorisk fragmentering

- gjerne drevet frem av nasjonale initiativ og aktører

• Stort behov for noen som bedriver «koplingsvirksomhet»

3



Hva gjør LINK?  

• Styrking av vitenskapelig ansattes utdanningsfaglige 

kompetanse

• Bidrar til pedagogisk utvikling – på emnenivå, på 

programnivå, utvikling av studiestrukturer

• Kunnskapsutveksling – skaper møteplasser og arenaer på 

tvers, på langs og i høyden…

• Bidrar inn i strategiutviklingprosesser - institusjonelt og 

lokalt

• Digitalisering – bidrar til agendasetting, medlem i 

beslutningsorgan, driver konkrete utviklingsprosjekter
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For høye forventninger til hva som skal løses av 

teknologien?

• Student-aktive læringsformer

• Frafalls/fullføringsproblematikk

• Effektivisering av sektoren

• Relevante yrkesrettede kompetanser og ferdigheter

• Kopling forskning og utdanning

• Universell utforming 

• ….
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Hva sier forskningen om effekten av teknologi for 

studenters læring?

• Liten (men positiv) læringseffekt av teknologibruk alene

• Digitalisering kombinert med F2F interaksjon har betydelig 

læringseffekt – spesielt samarbeidslæring hos studentene 

har god effekt 

• Digitalisering som involverer studentene i utviklings-

prosessen har betydelig effekt 

• «Quality of instructional design appears to be the single 

most important aspect..» (Morgan et al. 2016: 25)
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Hva kan være relevante veier fremover?

• Læringsentra – det nye limet i organisasjonen?

• Fremdeles for mye fokus på enkeltindivider 

- UiO grep: «kurs» som utviklingsarbeid

• Hvis utdanning har høy kompleksitet må tiltakene tilpasses 

dette

- jobbe mer med hele programmer/miljøer der teknologi, 

disiplin/profesjon, administrasjon integreres bedre

- stimulere til undervisningssamarbeid hos vitenskapelig 

ansatte

• Klarer vi å stimulere til student-aktive læringsformer uten å 

involvere studentene mer?  
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