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➢ Overordnet mål: Følge digitalisering av 
læringsprosesser i UH-sektoren over tid

➢ Siden 2008 

Om Digital tilstand



Hvordan jobber støttemiljøer med 

digitalisering i undervisning, og 

hvordan bidrar de til 

institusjonenes arbeid med 
utdanningskvalitet?



Utvalg og 
deltakelse

Ledere og medarbeidere ved 86 enheter (27 
institusjoner):

• Læringssentre
• UH-pedagogiske miljøer
• IT-tjenester og et utvalg av enheter for 

læringsteknologi
• Multimediesentre
• Bibliotek med undervisningsstøtte
• Et lite utvalg av administrative miljøer 

og ressurser



Innledningsspørsmål

Opplæring i/utvikling av utdanningsfaglig 
kompetanse, som omfatter bruk av digital 
teknologi.

Oppfølging og veiledning av fagansatte, i deres 
arbeid med bruk av digital teknologi i 
undervisning, læring og vurdering.

Arbeidsområder innen:



Utvalg og 
deltakelse

➢ Svar fra 42 ledere og 142 medarbeidere

➢ 24 av 27 UH-institusjoner er representert, 
med deltakelse fra 1-3 støttemiljøer



Støttemiljøer
Organisering og 
sammensetning

Kompetanseheving 
for fagansatte

Roller i 
digitalisering

Erfaringer fra 
koronapandemien

Prioriteringer for 
utdanningskvalitet



Hva legger 
støttemiljøer 
vekt på?

1. Hvilke erfaringer som støttemiljøet ditt 
har gjort seg i arbeidet med 
kompetanseheving under pandemien, tror 
du vil påvirke det videre arbeidet til 
støttemiljøet?

2. Hvordan bør innsatsen ved institusjonen 
din prioriteres de nærmeste årene for at 
digitaliseringen skal bidra til å fremme 
undervisningskvalitet? 



Erfaringer fra 
pandemien

1. Økt kompetanse hos fagansatte endrer 
måtene støttemiljøer arbeider på

➢ Mer fokus på pedagogikk og fagdidaktikk

➢ Fra «krisedigitalisering» til en mer 
systematisk og helhetlig utvikling

2. Posisjonen til støttemiljøer er styrket

➢ Partner i digitalisering



3. Eksempler på utvikling av støttemiljøers tilbud

➢ Digitalisering av tilbudene

➢ Utvikling av kursporteføljen

➢ Utvikling av asynkrone ressurser

➢ Fokus på individuell veiledning/rådgivning

➢ Mer erfaringsdeling

➢ Samhandling med andre støttefunksjoner ved 
institusjonen

➢ Utvikling av fagnære tilbud



4. Utvikling av tilbudene fremover

➢ Fagnære tilbud tett koblet på fagansattes 
undervisningspraksis

➢ Integrering av fag, pedagogikk og teknologi

➢ Kobling mellom teknologi og pedagogikk

➢ Behov for å jobbe nettverksbasert

➢ Betydningen av fysiske møter for 
relasjonsbygging og læringsfelleskap



Viktige prioriteringer 
på institusjonsnivå

1. Digitalisering som en «virksomhetskritisk 
satsing»

➢ Behov for å øke satsingen på digitalisering

➢ Betydningen av forankring og ledelse på alle 
nivåer

➢ Betydningen av rammene for fagansattes 
arbeid

2. Kompetanseheving

«Det bør jobbes helhetlig og strategisk med hele 
det universitetspedagogiske tilbudet ved 
universitetet – deriblant også opplæring i 
nettpedagogikk. […]»



Pedagogisk 
utviklingsarbeid 

og forskning

Fleksible 
utdanninger Læringsdesign

Studentaktiv 
læring

Studie-
programmer

Læringsmiljø

Samstemt 
undervisning 
og vurdering

3. Pedagogisk utvikling fremover



Digital 
infrastruktur 
og digitale 

verktøy
Læringsmateriell

Effektiv styring og 
forvaltning av 

læringsteknologi 

Fysisk 
infrastruktur 

og utstyr

Samarbeid og 
deling av 
ressurser

4. Infrastruktur og teknologiske 
perspektiver



5. Styrking av støttefunksjoner 

➢ Økt forespørsel som følge av pandemien

➢ Kapasitetsbygging

➢ Strategisk kompetansebygging 



Takk for 
oppmerksomheten!

Les rapporten på hkdir.no


