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Den digitale utfordringen og en viktig 
fremtids ferdighet (21st skills)
• «Digital hverdag- forbannelse eller 

velsignelse?»

• Digitale muligheter i havnæringene – nøkkel 
til bærekraftig utvikling på kysten

• Universitet og høyskoler: Må bidra med 
nødvendig digital kompetanse

• Digital brukerkompetanse i dagens 
utdanninger er ikke i fokus

• DIVA: Styrke digital brukerkompetanse 

• Innen høgre utdanning 

• Marin og maritim sektor



Mål og forventede resultater  

Prosjektet skal levere:

1. Et sett av nye emner (3) som gir 
framtidsrettet, digital 
brukerkompetanse for ulike 
studentgrupper 

2. En modell for kontinuerlig utvikling av 
utdanningstilbud som er relevante og 
kvalitetssikrede

3. En digital portal som gjør emner og 
arbeidsmåter tilgjengelige for ulike 
brukergrupper



Kort presentasjon av DIVA



Case 1: Masteremne i 
Digitaliseringsstrategi i Ocean Leadership

Erfaringsbasert masteprogram (90 stp) 

Ansvarlig: BFE, i samarbeid med NT og 
Jurfak

Første opptak vår 2022

Programmets mål: Styrke kandidatenes 
strategiske kompetanse i å utvikle helhetlige 
og integrerte løsninger for havet.

Emnet: Digital brukerkompetanse i et 
ledelsesperspektiv – utvikle en 
digitaliseringsstrategi for et foretak 



Case 2: Digital sikkerhetsstyring for 
mindre fiskefartøy 

Fleksibelt EVU-emne for 
skippere og mannskap i 
kystflåten

Ansvarlig: NT-fak, Institutt for 
Teknologi og Sikkerhet

Første opptak høst 2022

Emnet:  Utvikling av og 
opplæring i et digitalt system 
for sikkerhetsstyring om bord.



Case 3: Maritim digitalisering, Bsc Havteknologi

• Cambusbasert BSC-program (180 
stp)

• Ansvarlig: NT-fak

• Første opptak høst 2021

• Programmet er en videreføring av 
Nautikk, med 3 spesialiseringer 
(Havbruksteknologi, Digitalisering, 
Grønn skipsfart)

• Emnet: Skal gi økt brukerkompetanse 
for å kunne formulere, spesifisere og 
planlegge hvordan digitalisering kan 
benyttes for å løse teknologiske 
utfordringer



Vi skal finne ut av tre ting:

1. Hva er det digitale kompetansebehovet «der ute»?

2. Hvordan skal vi omgjøre det digitale kompetansebehovet til undervisning?

3. Hvordan skal gjøre denne undervisningen tilgjengelig for et bredere publikum 
(digital)?

I tillegg skal bærekraft og kritisk tenkning integreres



Hva er det digitale kompetansebehovet «der ute»?

• Det forsøker vi å kartlegge ved å samle inn 
kvantitativ og kvalitativ informasjon fra 
næringen:

• «Survey monkey» + kvalitative intervju 

• AquaNor, august 2021

• Workshop «Digital Hverdag», februar 2022

• LofotFishing, april 2022

• NorFishing, august 2022 

hvilke egenskaper ved digitalisering som bør prioriteres:



Hva er det digitale kompetansebehovet i havnæringer? 

Drivere:

• Det meste av digital utvikling skjer som resultat av nye krav og retningslinjer fra 
direktorater og departement: sporing, rapportering og kartleggingskrav

• Mye av utviklinga er styrt og initiert av de som leverer tjenestene- leverandørindustrien

Hovedtrekk i kartlegging så langt

• leverandørindustri - viktigere med folk som er digitalt uredd og som kan navigere i en 
digital framtid, enn folk som kan spesifikke program

• Cyber sikkerhet

• For fiskere er det å heve den generelle digitale kompetansen viktig, de må f.eks forholde 
seg til  fangstrapportering, sporing, 

• For kystfiskere forbedre sikkerhet

Digitale hjelpemidler må være så brukervennlige, enkle og lett tilgjengelige at de blir brukt



Behov på havbruksiden

Forprosjekt 
PACMAN

Intervju med 8 
settefiskanlegg

27 forskjellige IT 
systemer

Brukervennlighet
Samhandling
Bruke data fra 

systemer

DIVA intervjuer Intervju med 7 aktører 
innen havbruk

Stor interesse for 
digitalisering

Forenkling av 
rapportering

Sporing

DIVA Intervju med 
aktører under 

AquaNor messe 
2021

Mattilsynet, ScaleAQ, 
AquaGroup, 

Fiskeridirektoratet, 
Samtext, Norwegian 

SeaFood Trust

Alle har prosjekter 
innen digitalisering på 

gang

Etterslep på utvikling

Forenkling av systemer

Lite brukertesting

Ikke systematisk 
opplæring av kunder

DIVA 
Spørreundersøkelse 

under AquaNor
messe 2021

31 respondenter

Spurt om muligheter, 
hindringer og 
prioritering av 
digitalisering

Rapportering/forenkling
Systemene snakker 

ikke sammen
Brukervennlighet er 

viktig



Hvordan skal vi omgjøre dette til undervisning?

I følge vår pedagogikk skal studentene 
skal produsere kunnskap selv, og ikke 
være rene konsumenter:

• Samstemt undervisning

• Blooms taxonomy

• Scenarioverksted gjennom 
problembasert læring og Eksperter i 
team

• Jobber med å utvikle en modell for 
emneutvikling og emneevaluering

• Arrangert workshop med RESULT 
(pedagoger fra Uit) for å utvikle 
læringsutbyttebeskrivelser



Hvordan skal vi skape tilgjengelig (digital) undervisning av dette?

• Digital Plattform design
• Blended learning

• Online læring

• Canvas



Hvorfor er Diva viktig for bærekraft?

Miljømessig bærekraft: 

- Sporing og miljømerking

- Samle miljødata – bedre forvaltning

Økonomisk bærekraft:

• Digital kompetanse blant fiskere gir større konkurransefortrinn

• Digital bestiller kompetanse

Sosial bærekraft: 

• Tryggere arbeidsplasser, lettere kommunikasjon, raskere hjelp 

• Større muligheter for folk til å bo og jobbe på avsidesliggende plasser



Kritisk tenkning og sosialt ansvar i Nord

Er alt som er digitalt positivt?

• Kritisk tenkning i forhold til hva vi kjøper 
av digitale løsninger –
bestillerkompetanse

• Viktig med digital moderasjon – kan 
digitale løsninger true arbeidsplasser 
langs kysten?

• Digital transformasjon og «Industri 4.0» 
gir nye muligheter men også nye trusler 
som utfordrer digital sikkerhet



Hva gjenstår? 

• Fra næringa si side:

• Innspill til kurs på UIT

• Case for studentarbeid

• FoU prosjekter

• Bidra på arenaer som f.eks Scenarioverksted og «Digital framtid»

• Fra UIT sin side:

• Utvikle emner og kurs basert på behov funnet i kartlegginga

• Utvikle modell for emneutvikling I forhold til variert studentgruppe

• Utvikle arenaer, feks scenarioverksted for samarbeid mellom studenter, næringa
og akademia knyttet til digitale utfordringer



Takk for oppmerksomheten!


