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Mål med seminaret 

• Fokus på de langsiktige ambisjonene 

– Utdanningssatsingen 

– Digitalisering 

 

• Holde blikket på helheten 

 

• Sammen skal vi heve UiOs resultater 
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Digitalisering: Hvor skal vi? 

• Hvor høye ambisjoner skal vi ha? Norge? Europa? Verden? 

 

• Hvilke felles ambisjoner skal UiO ha for digitalisering av 

utdanningene våre?  

 

• Hva legger vi i digitalisering?  
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Hva er forventningene til oss? 

• Kvalitetsmeldingen 

• Langtidsplanen for forskning  og høyere utdanning 

• Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi 

 

• EUs målsetninger for høyere utdanning og forskning 

• FNs bærekraftsmål - utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 

stoppe klimaendringene 
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Hvor er vi? 

• Hva sier fakultetene i andre tertialrapport? 

– Digital eksamen er i stor grad innført, og ytterligere digitalisering 

krever utvikling av eksamensformene.  

– Fakultetene er i  full sving med innføring av Canvas, og mange er 

opptatt av også å videreutvikle undervisnings- og læringsformene.  

– Mange er opptatt av praksis – også med digitale verktøy.  

 

• Masterplan for IT under utarbeidelse 

• Masterplan for bygg under implementering 

• Styringsstruktur for digitalt læringsmiljø under etablering 
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Hva gjør vi nå? 

• Dere gjør allerede mye (!) 

 

• LINK er en viktig støtteressurs, men vi må styrke 

samarbeidet med fakultetene 

 

• Utvikling av det digitale læringsmiljøet ved UiO:  

– 5 UiO-millioner til prosjekter om tilbakemelding og vurdering 

– DIKU – Program for studentaktiv læring 

– DIKU – Norgesuniversitetets prosjektmidler 

– Sentre for fremragende utdanning (SFU) 
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Forventninger her og nå 

• Del raust av dine kunnskaper og  

erfaringer – både som student, underviser  

og utdanningsleder. 

 

• Reflekter over ambisjoner og realiteter ved din enhet. 

 

• Dere bestemmer hvor UiO-skuta skal gå. 
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Programmet for dagen 

• Ambisjoner for digitaliseringen av undervisningen ved UiO. 

– Innledninger ved Sten Ludvigsen og Solveig Kristensen  

– Individuell refleksjon 

• Minglepause 

• Oppgave: Prioriter de 3 viktigste bidragene og utfordringene 

• Minglepause 

• Refleksjoner fra Amer, Sten og Susann  

• Veien videre for det digitale UiO 


