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Utlysning midler for Digital vurdering 

 
Bakgrunn 
UiO har 5 millioner kroner til disposisjon som strategiske midler til IT i utdanning. Disse midlene er av 
Universitetsstyret bestemt brukt på tiltak som kan stimulere til innovasjon, nytenkning og 
utviklingsprosjekter innen underveisvurdering og digital eksamen. En ambisjon er at slike piloter skal 
lede frem til mer standardiserte løsninger innen disse feltene.  

Før generelle ordninger eventuelt innføres må imidlertid pilotprosjekter som tester ut ulike digitale 
arbeidsmåter og løsninger innen underveisvurdering og digital eksamen gjennomføres i 2019. 
Pilotprosjektene finansieres av de 5 mill strategiske midler satt av til IT i utdanning. 
Universitetsstyret har lagt til grunn at midlene bør deles likt mellom formativ og summativ vurdering 
og at de brukes på en måte som sikrer erfaringsdeling. 

I møtet i Utdanningskomiteen den 13.11.2018 ble det besluttet at LINK utarbeider forslag til 
utlysning av kriteriene. Gitt at det er viktig å komme hurtig i gang med pilotprosjektene i 2019 
foreslås det en relativt enkel søknadsprosess. Føringene for søknadene skisseres under. 

 
Rammer og kriterier for prosjektseleksjon  

• Prosjektsøknadene skal være forankret i ledelsen ved enhetene (fakulteter, bibliotek, sentra, 
og museer).  

• Underveisvurdering kan defineres vidt, men bør som hovedregel ta utgangspunkt i et faglig 
arbeid eller en innsats studentene har gjort, og som de får tilbakemelding på uten at det 
settes formelle karakterer 

• Prosjektene bør som minimum ta utgangspunkt i et konkret emne, men helst inngå som en 
del av et større utviklingsprosjekt på studieprogramnivå. Utviklingsprosjekt på 
studieprogramnivå vil bli prioritert.  

• DIKU-søknader levert i 2018, eller planlagte DIKU søknader som tenkes utformet på sikt, og 
som også omfatter digital vurdering kan være aktuelle utgangspunkt for en spisset søknad.  

• Pilotprosjekter som tenkes koplet til pågående andre prosesser ved UiO slik at man kan 
skape merverdi vil bli prioritert. For eksempel:  

o Utnytting og utvikling av muligheter for formative og summative vurderinger i 
Canvas eller Inspera, eller annen integrerbar programvare  

o Nyutvikling og integrering av sensorveiledninger i digitale læringsprosesser 
(herunder underveisvurdering) 

o Utforsking av andre digitale muligheter for faglig underveisvurdering studenter 
imellom, og/eller mellom lærere og studenter 

• Samarbeidsprosjekter som omfatter flere studieprogrammer, og/eller som har 
overføringsverdi til UiO teknisk, pedagogisk og/eller organisatorisk vil bli prioritert 

• En del av prosjektet må være knyttet til erfaringsdeling spesielt ved UiO, men gjerne også til 
relevante nasjonale og internasjonale fora. 

Økonomiske rammer 

• Det kan søkes om prosjekter innen en økonomisk ramme på mellom 500.000 - 1 million 
kroner per prosjekt  
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• Midlene kan gå til frikjøp av vitenskapelige og teknisk-administrative ressurser, anskaffelse 
av programvare, teknisk utvikling og prosjektdrift. Merk at anskaffelser eller utvikling av 
teknologier må følge regler for innkjøp og IT-sikkerhet og at det settes av ressurser til dette 
arbeidet i prosjektet.  

 

Søknadsprosess og behandling 

• Viktig at fakultetene bidrar aktivt til å identifisere og stimulere egne miljøer til å søke, og 
oppfordrer til tverrgående og større prosjekter 

• Søknaden må leveres på et elektronisk nettskjema, en mal for innmelding av søknader vil bli 
utviklet 

• Søknaden skal ha en lengde på maks. 4 sider, hvor den faglige ideen som søkes realisert 
kommer klart frem 

• Ved vurderingen av innsendte søknader vil kvalitet være det overordnede 
seleksjonskriteriet, men der en 50/50 balanse mellom “summative/formative” prosjekter 
tilstrebes ved tilnærmet lik kvalitet på søknaden  

• En faglig komitè hvor representanter for Utdanningskomiteen, LINK og annen faglig 
ekspertise inngår, vil vurdere og rangere søknadene 

• Det foreslås at kommende koordineringsgruppen for digitalt læringsmiljø (SK-DLM) beslutter 
fordeling av midler.  

• Søknadsfrist er satt til 15. april, og beslutning om tildeling av midler skjer 27.mai.   

 

 


	Utlysning midler for Digital vurdering
	Bakgrunn


