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Forord
Denne rapporten gir innsikt i utfordringer og muligheter i hvordan en større
utdanningsinstitusjon i Norge organiserer og utformer arbeidet med digitalisering av
utdanningsområdet. NTNU har som ambisjon å «bli blant de beste universitetene i utvikling og
innfasing av innovative og digitale læreprosesser som styrker utdanningskvaliteten»
(Programmandat Digitalisering av utdanningsområdet, 2016 s. 2). I arbeidet med å realisere
denne ambisjonen er det satt i gang flere prosjekter og aktiviteter.
Gjennom å evaluere NTNU Drive, et flerårig prosjekt rettet mot digitalisering, og sentrale deler
av organisasjonen som Drive er ment å samvirke med, har vi søkt å forstå sentrale mekanismer
knyttet til digitalisering av utdanningsfeltet ved NTNU. For første gang i Norge gjennomføres
en systematisk gjennomgang av hvordan en sentral satsing på digitalisering er forankret i sine
omgivelser og virker i en høyere utdanningsinstitusjon. Selv om evalueringen har et særlig
søkelys på et spesifikt digitaliseringsprosjekt ses prosjektet også i sammenheng med enheter
som har tilgrensende virkefelt. Vi har derfor samlet inn et relativt bredt og omfattende
datamateriale. Hovedmaterialet har vært gruppeintervjuer med relevante grupper av ansatte. I
tillegg til dokumentanalyser og gruppeintervjuer med personer i tilgrensende enheter har vi
også gjennomført spørreundersøkelser som har inkludert både ansatte og studenter ved NTNU.
Evalueringen identifiserer både utfordringer og muligheter knyttet til NTNUs satsing på
digitalisering og bruk av digital teknologi i undervisning. Evalueringen har avdekket at
satsingen på digitalisering av utdanningsområdet henger sammen med en rekke strategiske,
organisatoriske og ledelsesmessige forhold, som også involverer;
•

•
•

hvordan utdanningsfaglig kompetanse generelt og digital kompetanse spesielt
verdsettes, vektlegges og prioriteres på ulikt nivå i organisasjonen (f.eks. i
støttestrukturer og ansettelses- og utlysningsprosesser)
hvordan faglige, administrative og teknisk ansatte samarbeider for å finne gode
løsninger som støtter opp om undervisningsutvikling
hvordan ledere baner vei, bruker skjønn og legger til rette for kvalitetsutvikling lokalt
på sine fakultet, institutt og studieprogram på en hensiktsmessig måte

Digital kompetanse i høyere utdanning involverer faglige og praktiske kunnskaper, ferdigheter
og generell kompetanse knyttet til bruk og tilrettelegging for bruk av digital teknologi.
«Kvalitetskjeden» dreier seg blant annet om sammenhengen mellom strategiske beslutninger,
utdanningsledelse og ulike støttetjenester på ulikt nivå i organisasjonen, i tillegg til samarbeid
om undervisningsutvikling (Fossland, Gjerdrum & Ramberg, 2013). Med utgangspunkt i
oppdragets karakter og måten NTNU har organisert sin satsing på digitalisering av
utdanningsområdet har vi valgt to overordnede perspektiver: organisasjonsperspektivet og
brukerperspektivet.
Rapporten viser at NTNU har hatt som mål å utvikle ansattes utdanningsfaglige og digitale
kompetanse. Rapporten viser videre at ressursene som er lagt ned i utvikling og oppbygging av
støttetjenester har ført til at flere har fått god hjelp til å utvikle sin digitale kompetanse, men at

satsingen har nådd relativt få ansatte. Det er bygget opp omfattende kompetanse i å utvikle
nettkurs og i å teste nye digitale verktøy. Det er også bygget opp teknologisk infrastruktur og
kompetanser rettet mot at NTNU kan tilby undervisning på nett i åpne, fleksible og skalerbare
kurs. Strukturene er egnet for å følge opp enkeltpersoner og miljøer, og kompetansen kan
potensielt ha betydning for NTNUs satsning på etter- og videreutdanning. Rapporten avdekker
imidlertid at satsingen på digitalisering generelt og Drive spesielt har manglet en systematisk
kartlegging av behov, både når det gjelder opplæring, støtte og en analyse av organisasjonens
behov. En slik kartlegging kunne bidratt til større utbredelse og spissere målretting av
støttetilbud, slik at flere ansatte kunne utviklet utdanningsfaglig og digital kompetanse, og
nettbasert undervisning kunne blitt videreutviklet i større grad. MOOC-plattformen og enkelte
nettkurs som er utviklet har imidlertid vært tilbudt til et stort antall deltakere fra hele Norge.
Med utgangspunkt i funnene som er avdekket gjennom datainnsamlingen skisserer
evalueringskomiteen fire mulige modeller, som alle innebærer en organisasjonsmessig
dreining, tettere koblinger mellom kompetansefelt og omrokkering av ressursene som er bygget
opp. Modellene er ment å fungere som et utgangspunkt for en bredere diskusjon om den
fremtidige utviklingen av digitaliseringsområdet ved NTNU. Evalueringskomiteen påpeker
utfordringer og muligheter ved de enkelte alternativene og tar ikke selv stilling til hvilke
modeller som vil egne seg best. Ut over å skissere fire ulike modeller bidrar rapporten også med
en rekke mulige tiltak vi mener er sentrale i det videre arbeidet.
Under evalueringsarbeidet ble NTNUs campus stengt ned som en følge av covid-19pandemien, og all undervisning ble digitalisert. Dette har påvirket evalueringsarbeidet på flere
måter, noe vi også berører i rapporten.

For evalueringskomiteen,
Trine Fossland

Presentasjon av evalueringskomiteen
Trine Fossland (leder) er professor på Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi,
RESULT, ved UiT Norges arktiske universitet. Fossland har vært medlem, leder og nestleder
i flere nasjonale ekspertgrupper og nettverk knyttet til kvalitet i høyere utdanning.
Hovedinteressene forskningsmessig er primært rettet mot høyere utdanning og feltene
pedagogisk innovasjon, digitalisering, utdanningsledelse og forskningsveiledning. Hun har
skrevet en rekke artikler, bøker og bokkapitler innen disse områdene.
Hilde Grimstad er professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og leder
Fakultet for medisin og helsevitenskap sin støtte for pedagogikk, læring og undervisning,
PLUS. Hun var prodekan for utdanning ved samme fakultet i 2009-2017. Grimstad har
bakgrunn som lege, og har undervist og forsket på undervisning i legepasientkommunikasjon. Hun er også faglig leder for Læringsfestivalen og Webinarfestivalen
ved NTNU.
Daniel Schofield er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU,
med mediepedagogikk som hovedfelt. Han leder forskergruppen MEDLiE (Media Literacy
and Education Research Group) og underviser i mediepedagogikk, pedagogikk og kvalitativ
metode på bachelor- og masternivå. Han har publisert flere artikler og bokbidrag nasjonalt og
internasjonalt med mediepedagogiske temaer. Han har bakgrunn som lærer i programfag for
medier og kommunikasjon på videregående skole.
Håkon Gravem Isaksen er fagpolitisk ansvarlig i Studenttinget ved NTNU, og har hatt fokus
på studentperspektivet. Han har satt seg inn i prosessen gjennom å være til stede på flere
møter og intervju og har skrevet resyme fra enkelte intervju. Han har også lest igjennom og
gitt kommentarer til den endelige rapporten.
Ellen Kathrine Fossvoll er seniorrådgiver ved faggruppe for kvalitetsutvikling ved Avdeling
for utdanningskvalitet, NTNU. Hun har vært komiteens administrator og har fulgt opp alle
deler av arbeidet.
Deltakerne i komiteen har diskutert alle rapportens deler i en rekke arbeidsmøter.

Sammendrag

Evalueringskomiteens overordnede anbefalinger og
rapportens struktur
Denne rapporten har et overordnet søkelys på NTNUs satsing på digitalisering av utdanning,
med hovedfokus på evaluering av NTNU Drive. NTNU Drive (heretter Drive) er et
tidsavgrenset prosjekt som ble opprettet av Prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad, i 2016.
Hovedmålsettingen for prosjektet var å legge til rette for systematisk digital
kompetanseutvikling på utdanningsområdet etter programmets avslutning.
Til grunn for evalueringen ligger en rekke strategiske dokumenter og intervjuer med ansatte i
Drive og støttemiljøer med tilgrensende arbeidsfelt. Arbeidet tar utgangspunkt i en
selvevalueringsrapport fra Drive. Det er også gjennomført intervjuer med brukergrupper og
spørreundersøkelser rettet mot ansatte og studenter. I rapporten er vi opptatt av hvordan Drive
svarer på ambisjonene om å heve digital og pedagogisk kompetanse til et høyt internasjonalt
nivå. I NTNUs strategi står det at «All undervisning er preget av kvalitet på høyt internasjonalt
nivå, faglig og pedagogisk».
Rapporten skisserer fire mulige modeller for videre arbeid med NTNUs digitalisering av
undervisning og digital kompetanse hos ansatte. Modell 1 er en såkalt sentermodell, og skisserer
et mulig NTNU Senter for læring, undervisning og teknologi. Dette innebærer opprettelse av et
nytt senter etter modell fra flere andre universiteter som har ulike varianter av sentre for
undervisning og læring, og som ofte inkluderer teknologier for læring. Modell 2 illustrerer det
vi kaller en aktivitetsbasert nettverksorganisering. En slik organisering vil innebære at ulike
arbeidsgrupper dynamisk kan settes sammen med utgangspunkt i de aktuelle oppgavene som
til enhver tid skal løses. Modell 3 er en annen form for nettverksorganisering. Denne modellen
bevarer i likhet med modell 2 en del av strukturen fra i dag, men legges mer direkte i linje under
en styringsgruppe som har en sentral posisjon i organisasjonen, med et helhetlig styringsansvar
for både digitalisering, utdanningsfaglig/pedagogisk utvikling hos ansatte, teknisk støtte og
etter- og videreutdanning. Modell 4 skisserer en utdanningsfaglig enhet som navet. I denne
modellen kan et utdanningsfaglig senter/enhet ha en sentral posisjon hvor et programråd blir
viktig, med representanter fra fakultetene, fakultære læringssentrene og teknisk og
administrativt ansatte.
Rapporten har videre følgende overordnede anbefalinger når det gjelder digitalisering av
utdanning;
Tiltak 1: Organisasjonens behov for digitalisering av utdanning bør kartlegges
Tiltak 2: Digitalisering av utdanning bør forankres i fagmiljøene og det bør satses på
systematisk kvalitetsutvikling i studieprogrammene
Tiltak 3: Brukerperspektivet bør styrkes
Tiltak 4: Undervisernes digitale kompetanse bør styrkes
Tiltak 5: Institusjonelle og fagnære insitamenter bør bevares og videreutvikles

Tiltak 6: Det bør legges en helhetlig plan for digitalisering og utvikling av ansattes
digitale kompetanse
Tiltak 7: Ansvaret for digitalisering av utdanningsområdet bør formaliseres ytterligere
Tiltak 8: Digitalisering av utdanningsområdet bør styrkes og prioriteres
Tiltak 9: Det bør etableres en tverrfaglig styringsgruppe hvor nødvendige kompetanser
er representert
Tiltak 10: Satsingen bør forankres sterkere i faglig ledelse
Tiltak 11: Støttemiljø bør samordnes
Tiltak 12: Ulike kompetansemiljø bør samarbeide tettere og nettverk mellom dem bør
styrkes
Tiltak 13: Forskning på digitalisering av utdanning, undervisning og læring bør styrkes
Tiltak 14: Kompetanse som er bygget opp bør ivaretas og dreies mot nye føringer i
sektoren
Tiltak 15: Handlingsbehov pandemien har skapt bør utnyttes til utvikling på studentenes
og undervisernes premisser

Rapporten er delt inn i 7 kapitler, hvor det første gir et overblikk over rammene rundt satsingen
på «Digitalisering av utdanningsområdet». I første del av kapittel 1 presenteres bakteppet for
satsingen, de nasjonale føringene og NTNUs strategiske ambisjoner. Deretter presenteres
Drive, og til sist komiteens evalueringsoppdrag.
I kapittel 2 redegjør vi for fremgangsmåten og de metodiske valgene vi har gjort i denne
evalueringen. Vi går inn på utvalgsprosesser, rekruttering av informanter og presenterer måten
vi har innhentet det empiriske grunnlaget.
Kapittel 3 utgjør den første empiriske delen hvor vi presenterer noen funn fra både ansatte- og
studentundersøkelsen.
Kapittel 4 er det første av tre empiriske kapitler i den andre empiriske delen, og omhandler
organisasjonsmessige forhold.
I kapittel 5 er det hovedaktivitetene til Drive som vektlegges.
I kapittel 6 går vi inn på hovedfunnene i intervjuene med ansatte fra ulike nivå og brukergrupper
i organisasjonen, med et søkelys på hva de ulike gruppene tenker om veien videre.

I kapittel 7 trekker vi sammen trådene, identifiserer det vi anser som hovedfunn og mulige
føringer for den videre satsingen. Kapitlet avsluttes med noen anbefalinger, forslag til mulige
modeller og tiltak for den videre satsingen på digitalisering av utdanning.

1. Digitalisering av utdanning
Sammen med de andre nordiske landene ligger Norge langt fremme i den digitale
transformasjonen av samfunnet (OECD 2017, European Commission 2017; 2019). Dette
gjelder også offentlig sektor og digitalisering vektlegges på mange nivå i universitets- og
høyskolesektoren (heretter UH-sektoren). Tilpasning til digitale arbeidsflater,
kompetanseutvikling og behov for etter- og videreutdanningstilbud skreddersydd for endringer
i arbeidslivet, er derfor utfordringer hele UH-sektoren står overfor. Kunnskapsdepartementets
digitaliseringsstrategi for UH-sektoren for perioden 2017–2021 bærer bud om en storstilt
satsing på digitalisering i sektoren, hvor en enklere hverdag og økt produktivitet står i høysetet
(Kunnskapsdepartementet, 2017). I 2020 ble digitalisering dessuten noe alle måtte forholde seg
til. Smitteverntiltak i forbindelse med covid-19-pandemien førte med seg en brå overgang til
digitalisering av undervisningen i UH-sektoren. Mange undervisere har hatt en bratt og tøff
læringskurve – selv om mange også har hatt nye og positive erfaringer.
Digitalisering av utdanning involverer både eksterne prosesser, som er påvirket av offentlige
og internasjonale føringer, og interne prosesser, slik som institusjonelle strategier,
organisatoriske spørsmål, teknologisk infrastruktur og pedagogiske tilnærminger (Bates, 2015,
Selwyn, 2017, Tømte et al 2019). Digitalisering muliggjør en rekke administrative løsninger,
systemer for datasikkerhet, lagring av forskningsdata, bibliotektjenester, produksjon av
læringsressurser, samt muligheter for bedre samarbeid på tvers av studiesteder og å tilrettelegge
for hensiktsmessige arbeidsprosesser (Khalid et al., 2018, Fossland 2020). Digitalisering
involverer også en større kompleksitet og refleksivitet knyttet til nye digitale aspekter ved
undervisningsoppdraget. Digitalisering krever derfor også digital kompetanse hos de involverte
(Rienties et al., 2013).
Denne evalueringsrapporten dreier seg om digitalisering av høyere utdanning med et spesifikt
utgangspunkt: hvordan et stort universitet i Norge satser på digitalisering av utdanning, med et
hovedfokus på prosjektet NTNU Drive (heretter Drive). Drive er et flerårig prosjekt som ble
opprettet for å styrke NTNUs satsing på digitalisering av utdanningsområdet gjennom et ønske
om å etablere kollektiver og samarbeid på tvers av organisasjonen. Leder av Drive viser til
starten av prosjektene Smart læring og Drive slik den er gjengitt i artikkelen «Tre mill. Til nye
tanker» i Universitetsavisa 12. september 2013, hvor professor Arne Krokan utfordret NTNUledelsen på Universitetsavisas debattmøte om MOOC. Sitatet ble gjengitt slik i
Universitetsavisa (Universitetsavisa, 12.sept 2013):
«Vi framprater innovative læringsformer, men så skjer det ingenting. Vil dere legge en
million i potten for å utvikle nye former for undervisning? spurte han Gunnar Bovim og
Berit Kjelstad».
NTNU lyste senere ut 3 mill. NOK til innovative utdanningsprosjekter. Prosjektet Smart læring
fikk tildeling i første tildelingsrunde. Drive ble etter hvert etablert som prosjekt og ble en
strategisk satsing fra 2016 som skulle fungere som en «motor» for satsingen på digitalisering
1

på NTNU. Ifølge Drives selvevaluering1 har finansieringen økt betydelig de siste årene. Drive
har de siste to årene fått årlige bevilgninger à 9 millioner kroner, og høsten 2019 hadde de totalt
fått bevilget 30 millioner kroner. Dette ligger «langt over budsjettert i 2016», som det står i
selvevalueringen.
I rapporten evaluerer vi Drives virkefelt fra den formelle starten og frem til i dag. Vi anlegger
et generelt fokus på digitalisering av utdanning, og ser hovedsakelig på deres
organisasjonsform, styring og ledelse og hovedaktiviteter, i tillegg til at vi har kartlagt
tilgrensende enheter. Vi har også trukket inn de vi mener er viktigst å ta utgangspunkt i når en
skal se på digitalisering av utdanning: studentene og underviserne som skal tilrettelegge for
deres læringsprosesser. Med utgangspunkt i det enkelte fagmiljø og den enkeltes ståsted må
arbeid med kvalitet inngå som en helhetlig satsning hvor kvalitetsutvikling ses som en
kontinuerlig prosess. Digitalisering i seg selv er ikke nok for å sikre kvalitet i utdanningen. Men
dersom det overordnede målet med bruk av digitale verktøy og medier er å legge til rette for
studentenes læringsprosess på gode hensiktsmessige måter, for eksempel gjennom digital
tilrettelegging, mer studentaktiviserende undervisningsformer, tettere oppfølging av studentene
og nye undervisnings- og vurderingsformer, ligger det et potensiale for å heve kvaliteten på
utdanningen.
I første del av kapittel 1 presenteres bakteppet for satsingen, de nasjonale føringene og NTNUs
strategiske ambisjoner. Deretter presenteres Drive, og til sist komiteens evalueringsoppdrag. I
andre del presenterer vi etablering av tiltak som har hatt som mål å bidra til at NTNU skal nå
de strategiske målene, inkludert etablering av Drive. Vi redegjør også til slutt for ulike sider
ved evalueringsoppdraget.

1.1 Bakgrunn, nasjonale føringer og inngang til rapporten
Kvalitetsreformen «Gjør din plikt – Krev din rett» (Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet, 2001) hadde som overordnete mål å skape mer studentaktiviserende
undervisningsformer, tettere oppfølging av studentene og tettere sammenheng mellom
undervisning og vurdering. Det var knyttet store forventninger til «IKT som didaktisk
virkemiddel» for å bidra til bedre læring for studentene. Vi ser at disse målene også utfordres i
utviklingen av MOOCs, der mye av kjernen i aktivitetene baseres på store og differensierte
studentgrupper, og automatiserte læringsformer og tilbakemeldinger.
I

Digitaliseringsstrategi
for
universitetsog
høyskolesektoren
2
(Kunnskapsdepartementet, 2017), vektla regjeringen :
•
•
•
•

1
2

2017–2021

Høy kvalitet i utdanning og forskning
Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling
God tilgang til utdanning
Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

Se vedlegg 1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsstrategi-for-universitets--og-hoyskolesektoren---/id2571085/sec4
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Digitalisering i UH-sektoren skal understøtte disse sektormålene, men digitalisering er ikke et
mål i seg selv. Digitaliseringsstrategien for UH-sektoren handler heller om at sektormålene
bedre og mer effektivt kan nås ved hjelp av digitalisering, og at dette fordrer lederforankret
organisasjonsutvikling og kulturendring. For å angi retning for den ønskede utviklingen,
beskriver strategien målbilder for studenten, læreren, forskeren og ledelsen i tillegg til
infrastruktur for administrative systemer. For eksempel er målbildet for læreren formulert slik:
•

•

•

Læreren har god digital og pedagogisk kompetanse (kunnskap om hvordan bruke
digitale verktøy for å fremme læring i sitt fag), insentiver til faglig/pedagogisk
utvikling av egen undervisning og tilgang til kollegiale fellesskap og støttetjenester for
utvikling av studieprogram og deling av digitale læringsressurser.
Læreren har et bredt tilbud av applikasjoner og digitale verktøy og tjenester som
støtter gjennomføringen av utdanningen, fra planlegging via gjennomføring av
undervisning og samspill med studenter og kolleger, internt og eksternt, til oppfølging
og vurdering av studenter på individ- og gruppenivå.
Læreren har muligheter for uttelling (i form av opprykk, kvalifisering, lønn), eller tid
til å drive utvikling av utdanningsvirksomheten på grunnlag av dokumenterte
resultater på utdanningsområdet.

I målbildene som tegnes for studenter, lærere, forskere, data og systemer i de nasjonale
strategiene er det «en forutsetning at bruk av teknologi for læring og ny kunnskap løftes til
strategisk nivå ved institusjonen, og integreres i all faglig og administrativ virksomhet». Det
legges vekt på at det å utnytte digitaliseringens endringskraft stiller krav til styring og ledelse
på alle nivåer og at institusjonene derfor må prioritere nødvendige ressurser til arbeidet. Ifølge
regjeringens digitaliseringsrundskriv fra 2020 (Kommunal- og moderniserings-departementet,
20203) handler digitalisering om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre og om å
tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige.
Føringene viser til at universitetene og høgskolene i økende grad må ta et større ansvar for å
digitalisere og tilpasse egne utdanninger og studietilbud til et digitalt format. Digitalisering av
undervisning er ikke lenger en oppgave kun for ildsjelene. I dag ser vi en klar tendens til at
status og ressurser i større grad tilfaller særskilte satsinger og prosjekter rettet mot å digitalisere
utdanningene – et trykk som kommer fra flere hold. Helt siden kvalitetsreformen har
digitalisering stått høyt på agendaen, men det er særlig med satsingen og fokuset i
«Kvalitetsmeldingen» (Meld. St. 16: Kultur for kvalitet i høyere utdanning)
(Kunnskapsdepartementet, 2016–2017), at et sterkt budskap om at vi må ha større ambisjoner
på studentenes vegne på utvikling av utdanningskvalitet mer generelt og digitalisering spesielt.
Det ble lagt stor vekt på at ledere og støttesystemer måtte bidra til at undervisere skulle
samarbeide og utvikle egen kompetanse for å gi studentene støtte, respons og utfordringer de
trenger. Nøkkelen til utdanning av høy kvalitet ble definert som aktiviserende og engasjerende
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undervisning og at studentene i større grad ble sett på som likeverdige medlemmer av det
akademiske fellesskapet. Med større studentkull og økt grad av undervisning på tvers av campus
har høyere utdanning etter hvert også fått et større innslag av digitalisering.
Rapporten «Digital tilstand 2018» (Diku, 2019) gir en oversikt over bruk av digital teknologi i
høyere utdanning i Norge, og er utarbeidet av Direktoratet for internasjonalisering og
kvalitetsutvikling i høgare utdanning. Digitalisering oppleves i stor grad som et satsingsområde
på et overordnet plan, mens det i de strategiske dokumentene på feltet er vanskeligere å se
konkrete tiltak som bidrar til å implementere digital teknologi og til å øke digital kompetanse.
Diku konkluderer med at det er et uutnyttet potensial på følgende punkter:
•
•
•
•
•
•

Definerte mål for digitalisering
Tiltak for digitalisering av læringsprosesser
Digital kompetanse som kompetansemål
Opplegg for kompetanseutvikling
Tilrettelegging for samarbeid
Deling av kunnskap

Diku oppfordrer derfor lærestedene i UH-sektoren til blant annet å
•
•
•
•
•

legge til rette for å styrke digital kompetanse blant faglig ansatte
gjøre støttefunksjoner mer kjent
sikre mer helhetlig tilrettelegging av støttefunksjonene
ivareta helhetstenkning og samordning i koblingen mellom pedagogikk, teknologi og
fag, noe som også kan ivareta opplæring, erfaringsdeling og deling av kunnskap på tvers
vurdere mer kollektiv utvikling av utdanningsfaglig kompetanse og digital kompetanse

Før vi går nærmere inn på NTNUs strategiske ambisjoner tilknyttet digitalisering av utdanning
og evalueringsoppdraget i mer detalj, presenterer vi kort de to perspektivene vi har lagt til grunn
i rapporten:
•

Organisasjonsperspektivet: hvordan legge til rette for at NTNU som organisasjon kan
videreutvikle digitalisering innad i organisasjonen, for eksempel gjennom strategier,
innretning på satsingen, organisering av kompetanseutvikling og støtteenheter etc.

•

Brukerperspektivet: hvordan legge forholdene best mulig til rette for a) å støtte
undervisernes utvikling av deres digitale kompetanse slik at de kan benytte og utforske
digitale teknologier i egen undervisning ved NTNU, b) å styrke studentenes læring og
imøtekomme deres behov og c) å styrke samspillet med relevante brukere og
samarbeidspartnere i organisasjonen

I neste avsnitt vil vi gå nærmere inn på hvordan vi forstår digitalisering av utdanning og
begrepet digital kompetanse, som er et sentralt begrep knyttet til NTNUs strategi og Drives
virksomhet når vi skal forstå premissene for digitalisering av utdanning.
4

1.1.1. Digitalisering i undervisningen og digital kompetanse
Digitalisering berører det profesjonelle ansvaret en har som underviser på en rekke områder og
det primære vil være å legge til rette for et godt læringsmiljø og en hensiktsmessig
læringsprosess for studentene. Dette hensynet var særlig viktig i situasjonen covid-19pandemien skapte for underviserne – en situasjon preget av en plutselig overgang til digital
undervisning. Selv om en rekke dimensjoner er direkte eller indirekte relevante for
digitalisering av utdanning (jfr. pkt. 1), vil det som har betydning for kvaliteten være et relativt
spørsmål som varierer. Ny teknologi gir uansett endrede pedagogiske og didaktiske rammer og
muligheter blant annet for nye måter å samarbeid, tilrettelegge og variere tilbud og utdanninger
til ulike målgrupper og formål.
De siste 20 årene har en fått et skifte bort fra et ensidig «instruksjonsregime» til å bli mer opptatt
av hvordan en skal tilrettelegge for studentenes læringsprosess (læringsregime) (Barr og Tagg,
1995). Dette kombinert med økt digitalisering av utdanning har ført til at vi i dag snakker om
at undervisning foregår innenfor langt flere utdanningsmodeller enn kun i fysiske
undervisningsrom på campus. Innslag av digital teknologi kan tilrettelegges på flere måter og
skreddersys for ulike studentgrupper. Hvordan en tilrettelegger studentenes læringsprosess vil
avhenge av hvilken “utdanningsmodell” det er snakk om. Dette kan grovt skisseres med
utgangspunkt i følgende modell;

Figur 1: Digitalisering i ulike utdanningsmodeller (Fossland 2015)
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Figuren illustrerer fire utdanningsmodeller som ofte vil ha betydning for hvordan en tenker om
digitalisering av utdanning (sammen med en rekke andre forhold knyttet til
undervisningsplanlegging), som setter premisser for hvordan en digitaliserer undervisning. De
fire hovedmodellene er, 1) «Bruk av digital teknologi på campus», hvor bruk av digital
teknologi skjer hovedsakelig med utgangspunkt i undervisning som foregår på samme tid og
sted4; 2) «Blended model I» viser til en modell hvor man hovedsakelig møtes online for
eksempel i «samlingsbaserte» sammenhenger, samtidig fra forskjellige steder; 3) «Blended
model II» viser til kombinerte utdanningsmodeller der en kombinerer nettmøter og fysiske
møter (som for eksempel i mange yrkesfaglige utdanninger); 4) «Online modeller» er den siste
utdanningsmodellen, den er rent nettbasert der studentene jobber, og i noen tilfeller «møtes»
via nett, som oftest asynkront (som forskjellige modeller av MOOC og andre «rene»
nettstudier). I forskningslitteraturen refereres dette ofte til som Open online undervisning (Tanis
2020)5. Drive ble tidlig opptatt av dette og har ifølge leder vært mye av Drives hovedfokus6.
Digitalisering av utdanning kan potensielt legge til rette for konstruktive læringsmiljø og
læringsprosesser innen alle de nevnte utdanningsmodellene, men vi ser stadig flere tilfeller der
det er en blanding mellom fysisk og digital tilrettelegging av studentenes læringsprosess også i
«tradisjonell» campusundervisning. Kontakten mellom underviser og student kan ha et
«teknologiens potensiale» også utenom at man trenger å være sammen. Gjennom digitalt
tilrettelagte aktiviteter kan underviseren også legge til rette for meningsfulle aktiviteter
studentene kan gjøre alene (med tilstrekkelig tid til refleksjon), og legge til rette for
studentaktivitet – som også inkluderer andre medstudenter. Slik tilrettelegging forutsetter ofte
god informasjonsstruktur, faglig inspirerende utfordringer, klare instruksjoner for samhandling
mellom studentene, og former for synkron og asynkron kommunikasjon og interaksjon mellom
involverte parter, hvor en legger til rette for gode samtaler og utfordrer forståelsen som den
enkelte har opparbeidet. Digital teknologi i undervisningssammenheng kan bidra til variasjon
og økte muligheter til universell utforming. Digitale løsninger kan også bidra til ulike former
for differensiering, både når det gjelder for eksempel nivå, mengde, modaliteter, valgmuligheter
og arbeidsformer.
En sentral del av digitalisering i UH-sektoren er rettet mot utvikling av vitenskapelig ansattes
digitale kompetanse, og deres didaktiske kompetanse i å undervise med og om digital teknologi.
Både i Norge og internasjonalt har digital kompetanse lenge blitt sett på som et eget
kompetanseområde, og i utdanningssammenheng ses underviseres digitale kompetanse som en
viktig forutsetning for å kunne utvikle studentenes digitale kompetanse. Internasjonalt er det en
økende anerkjennelse for begrepet professional digital competence, som ofte omtales som
profesjonsfaglig digital kompetanse på norsk. Krumsvik (2011, s. 44–45) definerer
profesjonsfaglig digital kompetanse som lærerens eller underviserens evne til å ta i bruk IKT
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kommer etc.
5
Se Fossland (2015)
6
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på en profesjonell måte med et godt pedagogisk-didaktisk skjønn, og med forståelse for hvilke
implikasjoner dette har for læringsstrategier og den digitale dannelsen til studenter.
The European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu) (European
Commission, 2019) fremhever at undervisere har «behov for et sett digitale
kompetanseområder som er spesifikke for sin profesjon for å være i stand til å utnytte
potensialet i digitale teknologier for å styrke utdanningen og å skape innovasjon» (European
Commission, 2019, s. 8). Profesjonsfaglig digital kompetanse er framstilt på følgende måte i
The European Framework for the Digital Competence of Educators (European Commission,
2019):

Figur 2. Rammeverk for DigCompEdu

Profesjonsfaglig digital kompetanse er her fremstilt med 6 ulike kompetanseområder. Område
1 handler om profesjonelt engasjement; hvordan undervisere bruker digital teknologi i
profesjonelt samarbeid med kolleger, studenter og andre. Område 2 dreier seg om kompetansen
som trengs for å mestre ulike digitale ressurser, område 3 omhandler læring, undervisning,
veiledning og metode i forbindelse med digital teknologi. Område 4 berører evaluering og
analyse, mens område 5 setter søkelyset på å styrke studentenes tilgang til digitale ressurser og
inkludering. Område 6 handler om å legge til rette for studentenes digitale kompetanse. I vår
evaluering har vi vært mest opptatt av et helhetlig fokus på utvikling av utdanning og aspektene
som direkte og indirekte bidrar til å utvikle underviseres digitale kompetanse med et særlig
fokus på hvordan Drive har fungert som en drivkraft innenfor dette området.
Arbeid med å utvikle digital kompetanse i høyere utdanning fremstår ifølge Gjerdrum og Ørnes
(2015), som lite systematisk og i liten grad helhetlig forankret i organisasjonene. En
7

gjennomgang av forskningsfeltet tyder på at bruk av digitale verktøy fortsatt i stor grad er drevet
frem av ildsjeler og entusiaster (Røkenes, 2018). Dette vil på lengre sikt være en lite bærekraftig
utvikling, og det vil få konsekvenser for studentenes digitale kompetanse dersom entusiastene
ikke lenger skulle ønske å være drivere eller evner å spre kompetanse i organisasjonen. Ifølge
Røkenes (2018) er bruk av digital teknologi i undervisningen i UH-sektoren i Norge fortsatt
ganske begrenset, noe han mener skyldes en «mangel på systematisk opplæring i å utvikle såkalt
profesjonsfaglig digital kompetanse i høyere utdanning» (se også Hatlevik et al., 2015, s. 180).
Nasjonal og internasjonal forskning på digital kompetanse i høyere utdanning kan
oppsummeres med at det er stor variasjon mellom utdanningsinstitusjonene når det gjelder
bruken av digitale verktøy (Røkenes, 2018). Mange undervisere bruker fortsatt digital teknologi
på en relativt tradisjonell måte, der en stor del av bruken er knyttet til organisering,
dokumentasjon og kommunikasjon med studenter gjennom læringsplattformer og epost, og i
mindre grad til faglige formål. De fleste undervisere bruker også fortsatt tradisjonelle
undervisningspraksiser, og bruk av digitale verktøy er i ganske liten grad forankret i
emnebeskrivelser og fagplaner (Røkenes, 2018). Digital tilstand 2018 (Diku, 2019), viser at
nesten alle studenter er positive til bruk av digitale verktøy, selv om bare ca. halvparten mener
de lærer bedre ved bruk at digitale teknologier.
I vår forståelse av begrepet digitalisering, er vi opptatt av at dette må ses inn i en større debatt
om kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Vi stiller oss bak sentrale funn som er avdekket blant
annet i prosjektet Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and
Performances7, som har undersøkt hvilke faktorer og mekanismer som er viktige i
kvalitetsarbeid i norsk høyere utdanning. Her ser man på en rekke faktorer og nivå som spiller
sammen for å realisere målene om kvalitetsutvikling. Sammenhengen mellom de systematiske
institusjonelle vilkårene for kvalitetsutvikling og praksisene som utvikler seg og har betydning
for kvalitetsutvikling på mange nivå i institusjonen står sentralt. Gjennom å kartlegge sentrale
trekk om utdanningsledelse nasjonalt, og å gå nøye inn på 12 utvalgte case fikk man belyst
mange sider ved institusjonenes kvalitetsarbeid, helt ned på casenivå. Vårt oppdrag åpner
imidlertid ikke for en slik bred «kvalitetsgranskning». Likevel er vi opptatt av at noen av
funnene vi avdekker skal ses inn i en slik bredere forståelse og at man skal spørre seg – på ulike
nivå i organisasjonen – hva som virkelig har betydning for å utvikle undervisningskvalitet, hvor
det digitale elementet inngår som en del av helheten.
Vi er med andre ord opptatt av dette bredere perspektivet og det profesjonelle engasjementet.
Vi avgrenser oss til Drives mandat8 hvor målet om å heve de ansattes digitale kompetanse
gjennom satsingen blant annet i Drive er vektlagt.
I tillegg til at vi har vektlagt undervisningskvalitet, der for eksempel kritisk refleksjon inngår,
er vi opptatt av hvordan teknologi kan tilføre noe som får betydning for studentenes
læringsprosess, uansett hvilken teknologi som benyttes i undervisningen. God digital

7

8

For å lese mer om prosjektet, publikasjoner og funn, se nettsiden https://www.qnhe.no/

Se vedlegg nr. 1

8

undervisning kjennetegnes derfor av at bruken av digital teknologi tilfører noe ut over det
digitale, at det gir en merverdi (Fossland 2015; 2020). Aktive og kritisk tenkende studenter er
en viktig del av kvalitetsutviklingen når en snakker om hvordan teknologi skal bidra til
studentenes læringsutbytte. Ved å bruke digital teknologi til å samhandle, legge til rette for
aktiviteter, vurdering og evaluering som bidrar til studentenes læring, har teknologien
potensialer til å bidra positivt. Dialog og refleksjon i et læringsfellesskap trekkes frem som
vesentlig for at kvaliteten på læringsprosessene skal bli best mulig (Dysthe 2001). Det er ikke
gitt at dette skjer like bra i et digitalt nettbasert læringsmiljø, men det kan fungere når aktiviteter
i eller gjennom digital teknologi fremmer kritisk tenkning og refleksjon (jfr. Dysthe, 2001).
Digitalisering av utdanning er videre avhengig av god styring og ledelse, støttesystemer og
fruktbare samarbeid mellom ledere, undervisere og studenter. Det er også sentralt å trekke
studentene inn i arbeidet, blant annet gjennom systematiske evalueringer (for eksempel
midtveisevalueringer) for å innhente innspill og gode ideer fra studentene på tidspunkt hvor
underviserne har muligheter til å justere opplegget gjennom å sjekke ut at en oppnår det en
ønsker. Et annet og selvstendig poeng er å gi studentene et tilbud som bidrar til å forberede dem
til kravene og den raske digitale endringstakten de vil møte i arbeidslivet. Det å ivareta
studentenes medbestemmelse og opplevelse av å bli tatt på alvor og føle eierskap er et poeng i
seg selv, som også vil kunne virke inn på deres motivasjon i læringsprosessen.
En utfordring, men også et potensiale, som ligger innebygget i arbeidet med digitalisering og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning, er at kvalitet utvikles i et komplekst samspill mellom
aktører på ulike nivå i en organisasjon. Gode prosesser knyttet til digitalisering i utdanning er
derfor avhengig av dedikerte personer på alle nivå i organisasjonen, fra ledere,
utdanningsledere, administrasjon, undervisere, læringsassistenter og studenter, som alle trenger
bevissthet om hvordan og når digitalisering kan føre til kvalitetsutvikling og når det ikke kan
det.
1.1.2. Organisasjon, styring og ledelse av støttefunksjoner rettet mot digitalisering
I boka Leading change presenterer Kotter (1996) åtte steg forskere fortsatt henviser til som
avgjørende i endringsprosesser i en organisasjon. 1) Create a sense of shared needs and urgency
viser til at det er avgjørende at ledelsen og medarbeiderne forstår og er overbevist om behovet
for endring. Ansatte er ikke automatisk villig til å endre og yte ekstra om det ikke føles
nødvendig (folk søker ofte mot det komfortable). 2) Developing and being part of a guiding
coalition, viser til at en ikke kan stå alene for å lykkes med å endre en organisasjon. Personer
med både formell og uformell makt må utgjøre team og lede i samme retning, preget av mål,
samarbeid og tillitt. 3) Developing a vision and strategy handler om å formulere en klar visjon
for endringen, som samtidig inspirerer og motivere. Medarbeiderne må forstå hva det går ut på
og ta i bruk endringene i arbeidshverdagen. Beslutninger tas på bakgrunn av visjonen (som ikke
må forveksles med program og planer), og må fremstå som klar, interessesant, engasjerende og
forståelig uten at en skal måtte bruke for lang tid på å presentere den. 4) Communicating the
change and mobilizing commitment, viser til det å bruke ulike virkemidler for å kommunisere
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visjonen som bidrar til at medarbeidere aksepterer og forstår visjonen. Kommunikasjon må ikke
undervurderes og ledere må vise at de selv følger endringen gjennom egne handlinger. 5)
Enabling employees to make the change, handler om å identifisere og fjerne hindringer.
Eksempler som trekkes frem er for eksempel lønnssystemer, justeringer i
stillingsbeskrivelser/retningslinjer eller å fjerne mellomledere som ikke ønsker å endre.
Alternativt og i tillegg kan det være nødvendig med tiltak for å tilpasses endringer om det blir
nødvendig å tilføre og utvikle ny kompetanse hos medarbeidere, 6) Generating and celebrating
short time wins, viser til betydningen av å tidlig føle at en lykkes og å synliggjøre fremgang.
Selv om endring tar tid må medarbeiderne kunne se fremgang og resultater innen 18 måneder.
For ikke å gi opp eller bli motstandere må det vises at innsatsen en legger inn betyr noe (først
og fremst for studentene – men også de ansatte – i vårt tilfelle). Det er et lederansvar å sikre at
arbeidet ikke er forgjeves. Dersom resultater blir synlige vil de som i utgangspunktet var negativ
til endringen bli mer positiv. Lederansvaret som ligger i å vise frem at arbeidet ikke er forgjeves
fremstår som sentralt. Klare mål, annerkjennelse av de involverte og å jobbe systematisk for å
oppfylle målene står sentralt. 7) Consolidating wins and building on success, handler om å
fokusere på det som gjenstår, at endringer må ha lange tidsperspektiv, vanligvis fra tre til ti år.
Før endringene har befestet seg i organisasjonens kultur er ikke prosessen over. De ulike
stegene er skritt i riktig retning. 8) Make it stick, handler om å forankre endringene. Når en
tenker at «sånn er det her hos oss» er det forankret i kulturen. Lederen må sørger for at
endringene varer med å vise hvordan akkurat deres atferd og holdninger er med på å skape
positiv endring. Hvorvidt Kotters perspektiver har noe for seg i høyere utdanning vil være
avhengig av at en samtidig tar hensyn til særlige trekk som preger universiteter, som
kollegialitet, akademisk frihet og konkurrerende institusjonelle logikker som preger høyere
utdanning, men som peker i forskjellig retning (Deem 2001).
I komplekse organisasjoner som høyere utdanning med relativt autonome, selvstendige
kunnskapsmedarbeidere vil balansen mellom styring og ledelse, og hensyn til type organisasjon
og virksomhet og det at den enkelte leder bruker sitt faglige skjønn være avgjørende. Det å si
at «Personer med både formell og uformell makt må utgjøre team og lede i samme retning,
preget av mål, samarbeid og tillitt» (jfr. Kotter 1996), kan fort bli for enkelt, da
kunnskapsmedarbeidere ikke kan sammenlignes med en klassisk produksjonsbedrift. Hva som
vil fungere vil se litt forskjellig ut i ulike fagmiljøer ut fra gitte lokale betingelser, og en kan
tenke seg at lederes skjønn blir særlig avgjørende i en kompleks organisasjon, som når en skal
ha folk med seg og samtidig lede endring på et universitet. Ifølge Andersen, Moldenæs og
Torsteinsen (2017) er man i ledelseslitteraturen enig om at ledelse dreier seg om utøvelse av
skjønn, enten en er opptatt av kontroll av den daglige driften (styring) eller av å stake ut nye
retninger for organisasjonen (endring). De viser til Kotter (1990), som argumenterer for at
styring og endring er distinkt forskjellige, men samtidig utfyllende handlemåter – og at begge
dimensjonene må ivaretas i endringsprosesser.
Johansen (2020) er opptatt av hvordan de siste tiårs reformer innen høyere utdanning har ført
til mer hybride og løst koblede styringsformer, hvor hybride strukturer kan føre til at en
organisasjon blir fylt av motstridende hensyn og interesser (op.cit.). Når en idé skal tas i bruk,
må den først identifiseres, problematiseres og deretter velges ut (Røvik 2007). Hva som blir
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identifisert, hva som problematiseres og hva som velges ut blir dermed avgjørende for måten
en organisasjon legger opp til å satse på digitalisering av utdanning. Hvorvidt en tar
utgangspunkt i en kartlegging av organisasjonens behov, kunnskap og andre relevante hensyn
blir avgjørende. Ledere i den aktuelle organisasjonen må vurdere og ta hensyn til hvordan ideen
skal forstås, for så å gjøre den til gjenstand for tolkning og oversetting slik at den passer inn i
den bestemte konteksten den skal tas i bruk i. Det å «lese og koble» involverte parter betegner
Røvik (2016) som en viktig del av «translatørkompetansen» ledere bør ha i gjennomføringen
av endringsprosesser. Andersen (et al., 2017) er opptatt av hvordan ledernes skjønnsmessige
vurderinger kommer til uttrykk i selve oversettingen av styring, ledelse, endringer og kriser etc.
Kompleksitet kunne skape møter mellom ulike kulturer som kan aktivere ulike former for
motstandsmekanismer som både kan innskrenke og utfordre den enkelte leders mulighet for
skjønnsutøvelse (jfr. Gabrielsen 2009). På et universitet skjer styring og ledelse både på et
overordnet «institusjonsnivå» og på fakultet, institutt og studieprogramnivå, i samspillet
mellom ledere og ansatte som engasjerer seg i den lokale undervisning og læringskulturen.
Ifølge Johansen (2020) kan en ikke slå fast at en form eller organisering av ledelse er den rette,
da ledelse kan ta ulike former i ulike disipliner, organisasjonskulturer og i relasjon til
hovedutfordringer som angår det aktuelle institutt/fagmiljø etc.
Aamodt (et al., 2016) peker i sin undersøkelse på at dagens studieprogramledere fremstår mer
som brikker i en kontinuerlig koordineringsprosess enn som aktører som jobber strategisk med
utvikling av undervisningskvalitet. Mårtensson og Roxå (2016) er nettopp opptatt av hvordan
man skal få til kvalitetsutvikling på et lavest mulig nivå, da ledelse av utdanning både er
avhengig av legitimitet til fagpersoner som er involvert i utdanning og de som er i posisjon til
å styre organisasjonen. Ifølge Johansen (2020) er det heller ikke én «oppskrift» for hvordan en
leder tilnærmer seg utvikling av utdanningskvalitet. Ledelse må skje innenfor rammene og ses
i sammenheng med de aktuelle rammebetingelsene, styringen, konteksten og kulturen det er
snakk om. Ledelse kan på denne måten knyttes til ulike situasjoner og avgrensede kontekster.
Betydningen av ledelse vil kunne variere med begivenhetenes gang – og hvilke skjønn som får
gjennomslag på avgjørende tidspunkt i en prosess (Strand, 2007). Et slikt perspektiv er ikke i
motsetning til at det også må foreligge strategier på et overordnet nivå i organisasjonen. Et
eksempel som illustrerer at dette er et sentralt hensyn å ta er at ikke bare undervisere, men også
studieprogramledere i mange tilfeller trenger «oversettelse» av stadig mer kompliserte tekniske
ferdighetskrav, rettighetsproblematikken som digitaliseringen medfører i tillegg til øvrige
retningslinjer for sektoren. Johansen (2020) finne at enkelte studieprogramledere tyr til
motstandsstrategier «i virr-varret av føringer, tilsynsforskrifter, regler og rutiner for
studieadministrasjon». Noen blir overveldet og resignerte, og opplever å ha et vanskelig
landskap å navigere i (Johansen, o, s. 206). Ut fra studiene om digitalisering i høyere utdanning
kan en anta at det relativt massive kravet om digital undervisning vil kreve et blikk både på
overordnede strukturelle føringer, en hensiktsmessig organisering av støtte og en sensitivitet
for at alle aspekter ved overgangen til digital undervisning ikke skjer over natten – men trenger
en relativt kompleks organisasjonsforståelse og kloke ledere som evner å utvise et
hensiktsmessig skjønn.
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Selv om vi i denne rapporten har avgrenset oss til organisasjons- og bruker perspektivet, og er
bedt om å rette blikket inn mot en spesifikk satsing på NTNU, ser vi på om denne satsingen på
digitalisering er «rammet inn» av en strategisk tenkning om hvordan man skal nå ut i
organisasjonen med sine tilbud og praksiser. Vi er også opptatt av om enheten har noen
tilkobling til nasjonale og institusjonelle føringer, forskrifter og retningslinjer når det gjelder
undervisning9. En sentral forskrift i denne sammenheng er for eksempel den nasjonale
forskriften for utdanningsfaglig kompetanse, om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger, som stiller krav til utdanningsfaglig kompetanse10. Disse forskriftene
forutsetter at alle utdanningsinstitusjoner skal utvikle nærmere kriterier for ansattes
utdanningsfaglige kompetanse og hvordan denne skal dokumenteres. Slike føringer er sentrale
når en ser digitalisering med utgangspunkt i undervisning som er en av vitenskapelige ansattes
kjerneoppgaver.
1.1.3. Organisering ved andre institusjoner
Det er et stort spekter av ulike løsninger når det gjelder organisering, styring og ledelse av
støttefunksjoner rettet mot utvikling av undervisningskvalitet (med eller uten et spesifikt fokus
på digitalisering) ved UH-institusjoner i Norge og Europa. Vi skal nevne noen få eksempler
her. Noen institusjoner har en sentermodell hvor universitetspedagogikk er koblet sammen med
enheter som har et særlig fokus på digitalisering, mens andre institusjoner har egne deler av
organisasjonen med ansvar for digitalisering.
Center for undervisning og læring11 ved Århus universitet12 er et universitetspedagogisk
forsknings- og utviklingssenter. Senteret tilbyr undervisere hjelp og støtte for å utvikle sin egen
undervisning både pedagogisk og digitalt. Universitetet har samlet støtteenhetene for
digitalisering og digital teknologi sammen med universitetspedagogikk.
Genombrottet13 er etablert ved Lund Tekniska Högskola (LTH)14 som en felles pedagogisk
støtte- og utviklingsenhet. Enheten er basert på «Scholarship of teaching» som omfatter blant
annet kvalifisering av pedagogisk kompetanse for høyere utdanning for LTHs ansatte,
pedagogisk rådgivning og pedagogisk merittering. Organiseringen ved LTH tilrettelegger i stor
grad for aktiviteter som er knyttet til utvikling av undervisning og utdanningsfaglig
kompetanse, og i mindre grad knyttet til bruk av digitale teknologier.

9

Andre relevante forskrifter og rammebetingelser: universitetsloven, gjeldende forskrifter for sektoren og NOKUTs kriterier
for evaluering av institusjonenes system for kvalitetssikring; Studietilsynsforskriften (FOR-2013-02-28-237).
10
Se Forskrift om endring av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-09-12-1322 og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-09-12-1322 og
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129)
11
https://bss.au.dk/center-for-undervisning-og-laering/
12
https://www.au.dk/
13
https://www.lth.se/genombrottet/
14
https://www.lth.se/
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Ved Uppsala Universitet15 har universitetsbiblioteket16 et spesielt ansvar for digitalisering. For
øvrig er arbeidet med digitalisering og digital kompetanse lite synlig i universitetets strategi,
slik den presenteres på universitetets nettsider. Men digital teknologi er relativt sterkt faglig
vektlagt i flere av utdanningsprogrammene.
Ved Universitetet i Edinburgh17 er arbeidet med digitalisering og digital kompetanse organisert
i flere ulike enheter som dekker ulike digitale og teknologibaserte områder. Til en viss grad er
det skilt mellom støtteenheter knyttet til digitalisering, som er stort sett samlet under
«Computing Support18», og enheter knyttet til pedagogisk utvikling som er samlet under
«Learning Technology19». Universitetet har flere ulike miljøer under dette, som Centre for open
learning20, Digital Skills and Training Team21 og IT and computing help22.
Universitetet i Oslo23 har etablert et senter for læring og utdanning, LINK24. Senteret er
organisert for å skape nettverk på tvers av fag og disipliner for å styrke kompetanse på
undervisnings- og læringsprosesser, blant annet gjennom konsultasjoner med fagmiljøene. I
tillegg til universitetspedagogikk skal senteret også bistå med veiledning, opplæring og
nyskaping innen digitalisering av undervisning og læring samt bidra i strategiske prosesser med
universitetspedagogisk kompetanse.
Hovedpoenget med denne korte oversikten er ikke å gi et uttømmende bilde, men å vise at feltet
kan organiseres på svært forskjellige måter.
Aagaard, Lund, Lanestedt, Ramberg og Swanberg (2018 s. 301) finner at satsing på
digitalisering av utdanning ved universiteter og høgskoler ofte har blitt organisert gjennom
etablering av sentre eller enheter som skal ha et dedikert ansvar for å støtte fagansatte i sitt
arbeid med digital teknologi. Selv om det kan være gode grunner for en slik organisering, kan
flere organiseringsformer fungere godt. Det viktigste slik de ser det, er å forankre arbeidet i
«forskning om hva som er gode læringsaktiviteter, valide oppgavetyper, eksamensformer og
vurderingskriterier i en teknologirik tid». Det synes som at det i utdanningsinstitusjonene er
behov for en tett kobling mellom de organisatoriske, pedagogiske og kompetanseutviklende
dimensjonene for å legge godt til rette for bruk av digital teknologi i høyere utdanning (Aagaard
et al., 2018). Mye tyder på at digitalisering er spesielt krevende i høyere utdanning fordi
institusjonene preges av tradisjonelle handlings- og tankemønstre (op. cit.).
Støttefunksjoner understrekes som en viktig forutsetning for at digital teknologi kan integreres
pedagogisk i undervisning. Det er interessant å merke seg at Digital tilstand 2018 (Diku, 2019)

15

https://www.uu.se/
https://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=BI
17
https://www.ed.ac.uk/
18
https://www.ed.ac.uk/staff/services-support/computing-support
19
https://www.ed.ac.uk/information-services/learning-technology
20
https://www.ed.ac.uk/lifelong-learning
21
https://www.ed.ac.uk/information-services/help-consultancy/is-skills
22
https://www.ed.ac.uk/information-services/help-consultancy/it-help
23
https://www.uio.no/
24
https://www.uio.no/link/
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viser at støttefunksjoner som er rettet mot koblingen mellom teknologi og pedagogikk på
lærestedene er spesielt lite kjent blant underviserne. Dette gjelder for eksempel veiledning i
pedagogisk bruk av digital teknologi og ulike læringsplattformer, produksjon av digitalt
innhold, og rådgivning på digital teknologi i undervisning, vurdering og læring. Dette på tross
av at mange oppgir at de trenger slike støttefunksjoner. Diku omtaler dette som overraskende
da slik støtte i all hovedsak faktisk finnes ved norske læresteder i høyere utdanning. I Dikurapporten konkluderes det derfor med at støttefunksjonene bør gjøres mer kjent. Rapporten
avdekker også stor variasjon i kompetanse og digitale ferdigheter blant ansatte. De finner blant
annet et stort uutnyttet potensial for mer fagnær og pedagogisk bruk av læringsplattformer
(Diku, 2019). Faglig ansatte foretrekker praksisnær opplæring, og at opplæringen knyttes til
konkret utvikling av undervisningsarbeid og læringsaktiviteter. Mange ønsker fleksibel og
uforpliktende støtte fra IKT-kompetente fagmiljøer, og dette bør ifølge Diku være tett knyttet
til ansattes egen undervisning.
Det er rimelig å anta at det er ulike forståelser av et prosjekt som Drive i organisasjonen. Ledere
og undervisere i ulike deler av organisasjonen kan tillegge ideen om digitalisering og behov for
støttesystemer egne meninger og tolkninger med utgangspunkt i egen situasjon og ståsted.
Lokale tolkninger vil brynes mot andre lokale og sentrale tolkninger, og danne utgangspunkt
for skjønnsmessige praksiser. I likhet med Sahlin-Anderson (1986) kan det imidlertid også
antas at lokale tolkningsprosesser kan være løst koblet. Den løse koblingen kan både skape en
avstand («denne endringen gjelder ikke meg») og en nødvendig dynamikk i måten endringer
blir forstått og tatt opp i ulike deler av organisasjonen på. En slik dynamikk har potensiale til å
utgjøre en sentral betingelse som får ulik betydning i forskjellige deler av organisasjonen. Med
utgangspunkt i mellommenneskelige, strukturelle og kulturelle forhold kan slike dynamikker
skape alt fra ingen endring til lokale innovasjoner. Siden utdanningsinstitusjoner ofte er
vanskelige å endre, og ofte preges av 1) den faglige autonomien som kjennetegner universitetsog høgskolesektoren og 2) løse koblinger mellom arbeidstakere, kan slike endringer føre til
forhandlinger og ulik grad av spenningsforhold som i seg selv kan genere tvetydighet,
usikkerhet og konflikter (Weick, 1995). Et prosjekt som Drive som skal integreres i en
organisasjonskontekst vil ofte måtte ivareta a) en rekke involverte aktører med forskjellige
posisjoner, roller og interesser, b) endringsprosesser i en organisasjon preget av en hybrid
organisasjons- og ledelsesstruktur25 (Ajmal & Koskinen 2008), og c) behovet for fleksible
løsninger med utgangspunkt i organisatoriske og pedagogiske ambisjoner om at digital
teknologi bør legge til rette for studentenes lærings- og dannelsesprosesser på en
hensiktsmessig måte (Fossland, 2015).

25

Begrepet «hybrid organisasjons- og ledelsesstrukturer» referer til den miks av ulike ledelses-, organiserings- og
styringsprinsipper internt i en og samme organisasjon (Røvik 2007).
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1.2. NTNUs strategiske ambisjoner om digitalisering
1.2.1. Sentrale føringer og NTNUs strategi
NTNUs strategi da Drive ble etablert i 2016 var «Kunnskap for en bedre verden. 2011–2020»,
med følgende strategiske mål for området «Utdanning og læringsmiljø»:26
•
•
•
•

Våre kandidater har relevant og anerkjent høy kompetanse. De er etterspurt nasjonalt
og internasjonalt
All utdanning er preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå, faglig og pedagogisk.
Undervisningen stimulerer studentenes kritiske refleksjon, og øker interesse for
forskning og nyskaping
Vi har dyktige og motiverte studenter som er rekruttert nasjonalt og internasjonalt, og
som kan arbeide på tvers av faggrenser og læringskulturer

Fusjonsplattformen, som ble utformet i 2015 i forkant av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen
i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund, viste NTNUs strategiske
ambisjoner innen utdanning, der digitalisering også ble synliggjort27:
•
•

•

Utdanningen skal være innovativ og eksperimenterende. Vi skal bruke nye verktøy og
ny teknologi der dette styrker utdanningskvalitet, læringsutbytte og studentens
engasjement og studiemotivasjon.
NTNU skal selv forske på hva som gir godt læringsutbytte og hva som fremmer
utdanningskvaliteten. Vi skal utvikle læring, læringsaktiviteter og vurderingsformer
som bidrar optimalt til studentenes læringsutbytte, og som svarer på samfunnets behov
til kandidatkompetanse. Lærings- og vurderingsformene vil være tilpasset
utdanningenes egenart, og vi skal legge til rette for kompetanseoverføring mellom
fagmiljøer og campus om beste pedagogiske praksis.
Som flercampusuniversitet skal NTNU ha høy kompetanse på teknologistøttet læring,
og en infrastruktur som støtter dette. Felles løsninger skal sikre god kommunikasjon
uavhengig av studenters og tilsattes stedstilknytning.

Etter fusjonen ble det utviklet en ny NTNU-strategi som er gjeldende fra 2018, «Kunnskap for
en bedre verden. 2018–2025»28 som også tydelig viser organisasjonens utdanningsambisjoner.
Utdannings- og læringsmiljøstrategien er tuftet på tre pilarer:
•
•
•

26

Utdanning av internasjonalt fremragende kandidater
Kvalitet i utdanning
Utvikling av gode læringsmiljø

Fra Kunnskap for en bedre verden – Strategi 2011-2020 for NTNU. Utdanning og læringsmiljø,
Fra Fusjonsplattform. Kapittel 2.1 Framtidsrettet utdanning
https://www.ntnu.no/documents/1262755726/1262827395/VEDTATT_Fusjonsplattform_190815.pdf/bf5c2955-bf6c-43888152-8a18583e7210
28
https://www.ntnu.no/ntnus-strategi
27
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Ett av utviklingsmålene i strategien er å
•

prioritere innovative og utforskende læringsprosesser med høy internasjonal kvalitet,
bygget på forskningsbasert kunnskap om læring

Strategiens utdypende tekst vektlegger digitalisering av utdanning tydeligere enn tidligere
strategier: «Ny teknologi brukes for å gi studentene tilgang til aktiviserende og varierte læringsog vurderingsformer og for å gi god tilgang til livslang utdanning».
1.2.2. Digitalisering av utdanningsområdet ved NTNU
I nær tilknytning til strategiene på utdanningsområdet, har NTNU flere ulike satsinger som skal
bidra til at organisasjonen når sine strategiske mål. Digitalisering av utdanningsområdet skjer
både gjennom digitalisering av administrative prosesser generelt og for utdanning spesielt. I
tillegg kommer satsingen på digitalisering av selve undervisningsaktivitetene. NTNU har
arbeidet for å styrke digitalisering på alle disse områdene gjennom flere år, samtidig som flere
utviklingstiltak for digitalisering er satt i gang. Flere av disse etableringene og satsingene var
og er relatert til utdanningsområdet. Dette omfatter både implementering av ulike programmer,
prosjekter og læringsstøttesystemer. Overgangen til og implementering av It’s Learning og
senere Blackboard som læringsplattformer er noen av de tiltakene som har krevd stor innsats
fra både administrasjon, undervisere og ledere på lik linje med digitalisering av eksamen. Et
eksempel på hvordan NTNU over lang tid har arbeidet med å styrke digitalisering av
utdanningsområdet er fra 2001 da L@bil, Laboratorium for IKT og læring, ble etablert med
flere stipendiater som hadde prosjekter om IKT og læring. Videre ble Program for læring med
IKT, LIKT, etablert i 2002. Det har siden blitt utarbeidet flere rapporter om IT-bruk ved NTNU,
både generelt og på utdanningsområdet.
Rektoratet har stått bak etablering av møteplasser for teknologibruk i utdanning, først som
interne møteplasser, som Hitech-Lotech (2008–2009) og PedTek-dagene (2012–), etter hvert
som nasjonale konferanser; NKUL (fra 1994/1995), Læringsfestivalen (fra 2015) og
Webinarfestivalen (fra 2018). Toppledelsen ved NTNU har vært engasjert i digitalisering på
utdanningsområdet blant annet gjennom ledelse av utvalget som utarbeidet NOU 2014:5,
«MOOC til Norge» (Kunnskapsdepartementet, 2014). Videre har rektoratet løftet fram nye
digitale læringsformer i høyere utdanning ved å sette tematikken på kartet nasjonalt, og
gjennom å delta aktivt i flere nasjonale fora.
Fra 2013 har NTNU lyst ut midler til flere større innovative utdanningsprosjekter. De første
tildelingene var i 2014, der blant annet prosjektet Smart Læring med Arne Krokan som
prosjektleder fikk tildeling. Målet var at prosjektene skulle bidra til en kulturendring på
grunnlag av økt kunnskap om hva som gir god læring.
NTNU Toppundervisning ble etablert i 2015 som en parallell til NTNU toppforskning. NTNU
Toppundervisning beskrives som «en helhetlig satsing som skal bidra til at NTNU når sitt mål
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om å levere utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå.»29. Satsingen består av
flere utviklingstiltak som sammen skal styrke undervisningskompetansen gjennom å utvikle
innovative undervisnings-, lærings- og vurderingsformer som fører til økt læringsutbytte hos
studentene.

Figur 3: NTNU Toppundervisning

NTNU Toppundervisning ledes av prorektor for utdanning og omfatter blant annet pedagogisk
merittering og utviklingsprosjekter knyttet til undervisning, digitalisering og alternative
vurderingsformer i tillegg til andre tiltak30. Som en del av Toppundervisning ble
Læringsstøttesenteret etablert våren 2015 som en del av satsingen på pedagogisk støtte og
kompetanseheving for utviklingsprosjektene i Toppundervisning. I begynnelsen var
Læringsstøttesenteret organisert som et virtuelt nettverk. I forbindelse med fusjonen ble det
etablert som en faggruppe sammen med prosjekt for læringsstøtte i Ålesund og Enhet for
teknologistøttet læring i Gjøvik og skiftet navn til Læringssenteret. Det ble også tilført ressurser
fra Blackboardprosjektet siden Læringssenteret skulle forvalte Blackboard (e-læringssystemet
ved NTNU) sammen med IT når prosjektet ble etablert i linja. I tillegg finnes
Multimediesenteret som har vært etablert ved NTNU siden 2004. Mens Læringssenteret skal
bidra til utvikling og støtte til læring skal Multimediesenteret være et støttesenter for
undervisningsteknologi med hovedfokus på videokommunikasjon samt opptak av

29
30

https://www.ntnu.no/toppundervisning
https://www.ntnu.no/toppundervisning
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videoundervisning. Fra 2020 er Multimediesenteret og Læringssenteret slått sammen til én
seksjon i Avdeling for utdanningskvalitet. I tillegg til de nevnte støtteenhetene overfor er det
også etablert fakultetsnære støtteenheter ved noen av fakultetene. Disse støtteenhetene bistår
også undervisere når det gjelder utvikling av undervisning og digitalisering.
Senere har NTNU etablert Digitaliseringsprogrammet som består av tiltak og prosjekter som
skal «bidra til at NTNU er ledende på framtidsrettede digitale tjenester»31. Dette programmet
omfatter både tjenester og prosjekter for all virksomhet ved NTNU, inkludert
utdanningsområdet. Dette programmet ligger i organisasjonsdirektørens linje, med tanke på at
digitalisering berører mange områder i NTNU.
Uniped er en faglig enhet ved NTNU som bistår enkeltpersoner, fagmiljø og institutter i
utvikling av undervisning, veiledning, emnedesign, bruk av digitale hjelpemidler og vurdering
ved hele NTNU. Uniped er organisert som en seksjon ved Institutt for pedagogikk og livslang
læring ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Seksjonen har hatt ansvar for kurset
Pedagogisk utviklingsprogram, PedUp, for ansatte. Nå har de ansvar for det nye 200 timers
kurset i utdanningsfaglig basiskompetanse, som for tiden piloteres. Dette kurset utvikles i tråd
med «Forskriften om endringene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger»32.
Arbeidet med NTNU Drive ble påbegynt sommeren 2016 ved at leder fikk avsatt midler til å
utvikle et programmandat. Drive ble finansiert som et flerårig prosjekt med offisiell oppstart
fra 2017, med planlagt varighet til og med 2020. Drive ble organisatorisk lagt direkte under
prorektor for utdanning på nivå 1, uten direkte kobling til de andre satsingene på digitalisering
og undervisningsutvikling. Målet med satsingen var blant annet «å legge til rette for at
undervisere skal styrke sin digitale kompetanse ved å ta i bruk nye teknologier og digitale
tjenester i undervisningen» (vedlegg 1). Initialt ble prosjektet kalt «Program for digitalisering
av utdanningsområdet», men dette ble endret til «NTNU Drive» allerede i desember 2016.
Etableringen var knyttet til de strategiske målene for utdanning, og mandatet var bredt. Drive
og mandatet presenteres nærmere i neste underkapittel.

1.3. Om Drive: bakgrunn, mandat og organisering
Drive var altså en strategisk satsing og ble som nevnt etablert som et flerårig prosjekt med
varighet fra 2017 og ut 2020. Det ble utformet et programmandat som beskrev mandatet for
Drive og andre prosjekter som inngår i arbeidet med strategien «Kunnskap for en bedre verden»
(2011–2020)33. Ifølge dette mandatet skal Drive blant annet bidra til at NTNU når sine
strategiske ambisjoner om at all utdanning skal være preget av faglig og pedagogisk kvalitet på
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https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digitaliseringsprogram+NTNU

32

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-09-12-1322)
https://www.ntnu.no/styret/saker_prot/30.03.11web/NTNUs%20strategi.pdf
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høyt internasjonalt nivå, og at undervisningen skal stimulere studentenes kritiske refleksjon og
øke interessen for forskning og nyskaping.
Videre i denne rapporten benevnes dette som Drive sitt mandat.34
Drive sitt mandat var knyttet til strategien NTNU hadde i 2016 for utdanning og læringsmiljø,
og fusjonsplattformens ambisjoner om å tilby framtidsrettet utdanning. Innholdet i NTNUs nye
strategi for 2018–2025 følger de samme linjene når det gjelder utdanningsfeltet, og er fortsatt
en forankring for drive sitt mandat35. Mandatet beskriver at noe av bakgrunnen for
prosjektetableringen var NTNUs høye ambisjoner for utvikling og innfasing av innovative og
digitale læringsprosesser som kan styrke utdanningskvaliteten. Videre beskriver mandatet at
det var behov for å koordinere prosjektene og aktivitetene som var igangsatt for å styrke
digitalisering av utdanningsområdet. Programmet «Digitalisering av utdanningsområdet»
skulle bidra til å styrke den strategiske og operasjonaliserte forankringen for alle initiativene.
Videre står det i mandatet:
«Grunnet nye læreprosesser som en følge av økt digitalisering, er det også behov for å
utvikle former for samarbeid og systematisk utviklingsarbeid i fagmiljøene ved NTNU.
Programmet etableres for å støtte en bredere deltakelse og forankring i ulike fagmiljøer
med ansvar for utvikling og gjennomføring av digitale læreprosesser hos studentene.
For å realisere en slik ambisjon vil programmet stimulere til lærings- og
utviklingsstøtte, nettverkstenking og -aktiviteter i læreprosesser som er knyttet til
utdanning.» (jfr. mandatet s. 2)
Med begrunnelse i variasjon i studentgruppen beskrives det et
«behov for at utdanningen ved NTNU tilbyr helt eller delvis nettbaserte emner og
utdanningsmodeller som preges av kreativitet, innovasjon og eksperimentering. I
arbeidet med å realisere denne ambisjonen skal programmet stimulere til innkjøp og
utvikling av brukervennlige IKT-/støttesystem og teknologier og bidrar til at
undervisningsarealer utvikles i tråd med nye digitale læringsprosesser. Digitalisering
og standardisering er et viktig virkemiddel for kvalitetsheving og effektivisering av
utdanningsområdet.» (jfr. mandatet s. 2).
Mandatet sier også:
«Gjennom en forskningsinformert utvikling av utdanningsområdet er formålet å bidra
til systematisk kompetanseheving og motiverende læringsprosesser for å senke frafall
og øke studentenes utbytte av studiet.» (jfr. mandatet s. 2).
Og

34
35

Se vedlegg nr. 1
https://www.ntnu.no/ntnus-strategi
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«Gjennom dette skal programmet … legge til rette for videre kontinuerlig
kompetanseutvikling på utdanningsområdet etter programmets avslutning.» (jfr.
mandatet s. 3–4)
1.3.1. Mål for NTNU Drives virksomhet
I mandatet er det nevnt flere overordnede mål:
•
•
•

•

Styrke utdanningskvalitet gjennom økt digital kompetanse og hensiktsmessig bruk av
teknologi i undervisnings-, lærings- og støtteprosesser
Forskningsinformert og langsiktig utvikling av utdanningsområdet
Utvikling av nye prosjekter for å styrke det digitale utdanningsområdet og samarbeide
tett med etablerte prosjekt og fagmiljø og bidra til utvikling av nasjonale og
internasjonale arenaer for digital kompetanseutveksling og -utvikling
Bidra til å danne interesse- og fagfellesskap som legger til rette for forankring,
prioritering og forpliktelser i fagmiljø og styringslinje, og som stimulerer til nye
digitale læreprosesser i emner og studieprogram både på campus og i nettbaserte
leveranser

Gjennom å bidra i arbeidet med insentiver for digital kompetanseutvikling skulle man oppnå å:
•

•
•
•

skape medvirkning og brukerorientering som bidrar til utviklingen av hva som er
relevant digital kompetanse og hensiktsmessig bruk av teknologi for undervisningslærings- og støtteprosesser
legge til rette for å heve kompetansen blant ansatte
bidra til at kompetansen og teknologien tas i bruk
legge til rette for videre kontinuerlig kompetanseutvikling etter prosjektslutt

I tillegg var det utformet effektmål i mandatet der programmet skulle bidra til:
•
•

•
•

økt digital kompetanse og bruk av digitale tjenester og studentaktive prosesser
økt samarbeid om studentenes læringsprosesser ved å fokusere på sammenhengen
mellom teknologi, pedagogikk og endringsledelse og utvikle modeller for interesseog læringsfellesskap
at nye digitale læringsprosesser tas i bruk i emner og studieprogram både på campus
og i nettbaserte leveranser
innovasjon og utvikling av utdanningsområdet gjennom at NTNU tilbyr
fremtidsrettede undervisningsareal, digitale tjenester og infrastruktur.

I mandatet legges det til grunn at andre prosjekter som var etablert ble videreført, og at Drive
skulle bidra til at NTNU fikk effekt av disse prosjektene og systemene i form av økt
20

utdanningskvalitet. Dette var for eksempel Digital eksamen (f.eks. Inspera), Blackboard,
Digitale tjenester (f.eks. Office 365) og Læringsstøttesenteret. Videre var det foreslått i
mandatet at arbeidet skulle organiseres som et program med underliggende prosjekter. Fire
mulige underprosjekter med beskrevne aktiviteter var foreslått (fra mandatet);
NTNU Læringslab: Forskningsbasert utviklingsarbeid i samarbeid med
Læringsstøttesenteret og eLS (e-læringssystem)-prosjektledelsen for å utvikle
pilotdeltakernes digitale kompetanse på kort sikt og bygge digitale
kompetansenettverk internt ved NTNU på lengre sikt.
NTNU MOOC: Etablering av et kompetanse-basert nettverk for utvikling av
nettbaserte kurs (f. eks. MOOCs, nettbaserte etter- og videreutdanningskurs (EVU) i
samarbeid med utvalgte fagmiljøer og Læringsstøttesenteret.
NTNU BETA: Utvikling og utprøving av nye teknologier og digitale tjenester som
støtter utdanningskvaliteten i samarbeid med Læringsstøttesenteret (for eksempel lokal
installasjon av digitale tjenester, utvidelser av Blackboard).
UNI smart læring: Nettkurs i digitale undervisnings- og læreprosesser, hvor
deltakerne kan utvikle og dokumentere digital kompetanse for merittering innen
undervisningsområdet, og evt. kvalifisere til opprykk.

1.3.2. Oppbygning og organisering
Beslutningsorgan og støttefunksjoner skulle gå på tvers av prosjektene og ligge på overordnet
nivå ifølge mandatet. Arbeidet i Drive skulle organiseres som et program med underliggende
prosjekter, styring og koordinering av nye prosjekter/tiltak, og følge etablert praksis for
program og prosjekter ved NTNU. Det skulle opprettes et strategisk programstyre og et
operativt programstyre bestående av ledere i prosjekter og aktiviteter i programmet.
Programmet skulle samarbeide tett i programgruppen og ha brede kontaktflater mot pågående
prosjekter og aktiviteter.
Som det kommer frem av mandatet skulle det opprettes nye prosjekter som, i samarbeid med
andre eksisterende prosjekter og sentre ved NTNU (jfr. Læringssenteret, Multimediesenteret,
digital eksamen o.l.), skulle bidra til at NTNU kunne nå sine strategiske ambisjoner om
framtidsrettet utdanning.

1.4. Evalueringsoppdraget
1.4.1. Bakgrunn og mandat for oppdraget evaluering av NTNU Drive
Som nevnt ble Drive etablert i 2016, som et flerårig prosjekt. Den opprinnelige finansieringen
er fullført i løpet av 2020. Drive som prosjekt fases ifølge evalueringsmandatet gradvis ut fram
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mot sommeren 2021. Prorektor for utdanning ønsket å evaluere organiseringen og resultatet av
satsingen for å se hvordan arbeidet som er utført kan ivaretas og videreføres på best mulig måte.
Mandatet for evalueringskomiteen36 var å utarbeide en evalueringsrapport på bakgrunn av
samtaler med relevante utvalg i organisasjonen og en selvevalueringsrapport. Ifølge mandatet
for evalueringen av Drive skulle selvevalueringsrapporten inkludere informasjon om og
vurderinger av:
- Drive sitt valg av hovedaktiviteter
- Drive sin arbeidsform og organisering
- Drive sin plassering i NTNUs organisasjonsstruktur, herunder
o rapporteringslinje til prorektor for utdanning
o kobling og samhandling med andre etablerte enheter (faglige og administrative)
Lederen i Drive, Inger Langseth, utarbeidet høsten 2019 en selvevalueringsrapport (se vedlegg
nr. 3) sammen med medarbeidere i Drive. Denne rapporten beskriver iverksatte tiltak og
aktiviteter, dagens styring og organisering, samt oppsummering av resultater og erfaringer sett
fra Drive sin side.
Evalueringsrapporten skulle sammenfatte vurderinger av «om tiltakene iverksatt i forbindelse
med satsingen Drive har bidratt til målsettingen (jfr. mandat), om styring og organisering har
vært hensiktsmessig, og gi anbefalinger for hvordan NTNU kan ivareta og videreføre arbeidet
som er gjort i Drive på best mulig måte».
Det ble etablert en evalueringskomite med følgende sammensetning:
o Eksternt medlem med vitenskapelig kompetanse (leder av komiteen)
o Prodekan for utdanning/leder senter
o Vitenskapelig ansatt med kjennskap til Drives arbeidsområder
o Studentrepresentant
o Sekretær for utvalget
Ansvar for sekretariat og administrativ støtte er lagt til Avdeling for utdanningskvalitet,
faggruppe for kvalitetsutvikling.
Evalueringskomiteen ble bedt om å innhente vurderinger gjennom samtaler med:
• prodekaner for utdanning
• representanter fra enheter som samarbeider med Drive
• vitenskapelig ansatte i Drive-nettverket
• vitenskapelig ansatte utenfor Drive-nettverket
• leder for Drive
• prorektor for utdanning
• andre aktuelle personer med strategiske roller som samarbeider med Drive

36

Se vedlegg nr. 2
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Evalueringskomiteen skulle i utgangspunktet komme i gang høsten 2019 og levere en rapport
til prorektor for utdanning innen påske 2020. Evalueringskomiteen ble endelig konstituert i
slutten av februar 2020 og sluttdato for intern levering av rapporten ble satt til juli, med
publisering i månedsskiftet august-september 2020.
Etter at evalueringskomiteen hadde gjennomgått
både evalueringsmandatet,
selvevalueringsrapporten til Drive samt NTNUs strategier og satsing på digitalisering, ble det
tydelig at dersom vi skulle svare på hvorvidt «tiltakene iverksatt i forbindelse med satsingen
NTNU Drive hadde bidratt til målsettingen (jfr. mandat)», og gi anbefalinger både om hvorvidt
styring og organisering har vært hensiktsmessig og veien videre, hadde vi behov for å se
resultatene og satsingen på Drive i et noe bredere perspektiv. Komiteen har derfor intervjuet
noe bredere enn først planlagt, samt innhentet mer informasjon fra organisasjonen ved å
gjennomføre en spørreundersøkelse til ansatte og en til studenter ved NTNU. Vi ønsket også å
komme med anbefalinger ut fra en bredere forståelse av feltet og de faglige enhetene og
støtteenhetene Drives mandat grenser opp mot.
1.4.2. Løsning av evalueringsoppdraget, «brådigitalisering» og covid-19-pandemien
Evalueringskomiteen ble altså tidlig klar over at et ensidig søkelys på Drive ikke ville gi det
nødvendige grunnlaget for å kunne vurdere Drive som prosjekt, «organisasjonsform»,
plassering i NTNUs organisasjonsstruktur eller Drives hovedaktiviteter. I utvelgelse for
intervjuene har vi tatt utgangspunkt i det Drive selv har definert som sine hovedbrukere og har
gjennomført intervjuer med miljø som er definert som hyppige brukere og miljø som i mindre
grad har benyttet Drive. Vi har organisert rapporten etter mandatets struktur.
En annen hendelse som fikk innflytelse på måten vi løste evalueringsoppdraget var
«brådigitaliseringen» i forbindelse med covid-19-pandemien. Fra den 11. mars 2020 erklærte
WHO utbruddet av covid-19 som en pandemi, og hele sektoren ble stilt på en prøve med tanke
på digitalisering. Hele den norske UH-sektoren måtte legge om til digital undervisning på svært
kort varsel. På grunn av smittesituasjonen i Norge, besluttet NTNU den 12. mars 2020, å avlyse
all fysisk, timeplanfestet undervisning på campus og gå over til digital undervisning i alle emner
så snart det lot seg gjøre. Alle ansatte ble oppfordret til å arbeide hjemmefra, dersom arbeidets
art tillot det. Studentene skulle ikke oppholde seg på campus. I første omgang gjaldt dette fram
til 25. mars, men ble forlenget fram til sommerferien. Regjeringen innførte i samme tidsrom
omfattende tiltak i Norge for å begrense smittespredningen.
Den brå overgangen til digital undervisning ble gjort for å kunne tilby studentene undervisning
mens campus var stengt. Det var knapt med tid til å planlegge for hvordan digitaliseringen
skulle sikre studentenes læring. I rapporten referer vi til denne situasjonen som covid-19pandemien. Da tiltakene knyttet til pandemien ble innført, var noen av intervjuene med ulike
ansatte på NTNU allerede gjennomført, men de fleste ble gjennomført etter 12. mars. De
planlagte spørreundersøkelsene rettet mot ansatte og student ble utsatt noe, da vi ikke ønsket å
gjennomføre dem for raskt etter at de omfattende tiltakene ble innført. Disse
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spørreskjemaundersøkelsene var planlagt før påske, men ble sendt ut en god stund etter påske
fordi man ikke ønsket å sende dem ut midt i perioden med «brådigitalisering»37.

1.5. Oppsummering
I dette kapitlet har vi presentert digitalisering av undervisning og de overordnede strategiene i
UH-sektoren i Norge og på NTNU. Vi har vist at digitalisering av undervisning har fått økende
fokus i NTNUs strategi i perioden 2011–2020. NTNU har de siste årene etablert mange tiltak
og aktiviteter for å styrke digitalisering av utdanning. Det flerårige prosjektet Drive var en av
flere strategiske satsinger på digitalisering av utdanningsområdet. Det var satt mange og brede
mål for aktiviteten, og dette skulle sees i sammenheng med andre prosjekter og aktiviteter som
ble etablert.

37

I metodekapitlet redegjør vi for hvordan dette potensielt har hatt stor innvirkning for hva vi har fått data om, og videre
hvordan vi har forholdt oss og justert de opprinnelige planene for også å ta høyde for det inntrufne.
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2. Metodiske valg og fremgangsmåter
I dette kapitlet redegjør vi for valg vi har gjort i evalueringsprosessen, knyttet til
fremgangsmåte, metodevalg, utvalg og etiske aspekter. Vi redegjør også for mulige svakheter
og antyder hvilke deler det er behov for videre evaluering av i fremtiden.

2.1. Fremgangsmåte og metodiske valg
Mandatet for evalueringen er gitt fra prorektor for utdanning og danner grunnlaget for arbeidet
med evalueringen av Drive. I dette mandatet ble det som nevnt presisert at evalueringskomiteen
skulle gjennomføre en bred vurdering gjennom samtaler med en rekke interessenter og personer
som var direkte eller indirekte involvert i Drive sitt arbeid (jfr. pkt. 1.2.2). Den viktigste
datainnsamlingen vi har gjort er derfor individuelle og gruppebaserte dybdeintervjuer med det
vi anser som sentrale aktører, slik som personer som representerer enheter som samarbeider
med Drive, vitenskapelig ansatte i Drive, vitenskapelige ansatte utenfor Drive-nettverket og
prodekaner for utdanning fra samtlige fakultet. Utvalget er nærmere beskrevet nedenfor, under
avsnitt 2.2. Vi anså det som viktig å gjennomføre intervjuer med leder av Drive både først og
sist i prosessen, for å sikre at vi ikke overså sentrale forhold som er aktuelle for Drive.
Begrunnelsen for å intervjue lederen igjen, etter at alle intervjuer var innhentet, var å få lederens
betraktninger og innspill på noen sentrale funn i prosessen – og gi vedkommende anledning til
å uttale seg og utdype ulike sider ved Drive.
I tillegg til den kvalitative datainnsamlingen ble det utarbeidet og gjennomført en
spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle ansatte med fast stilling ved NTNU. Denne
undersøkelsen har et relativt bredt fokus, og inneholdt en rekke spørsmål knyttet til
digitalisering og bruk av digital teknologi i undervisningen, der Drive er en del av et større
bilde. Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse til studenter, som også har et bredt fokus
på undervisning og digital teknologi. Begge undersøkelsene favner altså bredere enn å kartlegge
aspekter ved Drive, noe vi redegjør nærmere for i avsnitt 2.4.
2.1.1. Kvalitative intervju
Ved de fleste intervjuene har flere av komitemedlemmene vært til stede. Trine Fossland, Hilde
Grimstad eller Daniel Schofield i evalueringskomiteen har ledet intervjuene, mens de andre
komitemedlemmene har bidratt med eventuelle tilleggsspørsmål og tatt notater.
Intervjusamtalene ble tatt opp digitalt i henhold til NSD sine retningslinjer og senere
transkribert. Det ble også tatt notater i løpet av intervjuene. De første intervjuene ble
gjennomført med fysisk oppmøte i egnede lokaler, men intervjuene som ble gjort etter
myndighetenes smitteverntiltak knyttet til covid-19-pandemien etter 12. mars ble utført via
digitale videosamtaler. De fleste intervjuene ble gjennomført etter 12. mars.
Transkripsjonene er gjennomført av ekstern, profesjonell transkriberer. Transkribering kan
være en god måte å bli kjent med datamaterialet på, og det kan derfor være noen metodiske
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fordeler med at den som skal analysere selv transkriberer intervjudata (Kvale & Brinkmann,
2009). Vi mener likevel vi ikke har mistet viktig informasjon ved å ikke transkribere selv, da
flere i evalueringskomiteen var til stede under intervjuene, og har hatt tilgang både til alle
lydopptak og transkriberinger av intervjuene. Dessuten ble det underveis i prosessen diskutert
funn og foreløpige konklusjoner. Bruken av ekstern transkribering har gjort evalueringen mer
effektiv og gjennomførbar med de korte tidsfristene vi har hatt.
Med leder av Drive ble det som nevnt gjennomført to individuelle intervjuer. De øvrige
intervjuene ble i de tilfellene det var mulig, gjennomført som gruppeintervjuer. Der det ikke var
mulig ble intervjuene gjort som individuelle dybdeintervjuer. Intervjuene varte fra 36 minutter
til 2 timer og 44 minutter. Gruppeintervjuene varte lenger enn de individuelle, men alle
intervjuene kan betegnes som dybdeintervjuer. I intervjuene brukte vi en intervjuguide med
sentrale tema og spørsmål som ble utarbeidet med utgangspunkt i evalueringsoppdraget.
Intervjuguiden ble en støtte mer enn en streng mal, hvor målet var å ha åpne samtaler der
intervjuobjektene kunne utdype ulike aspekter og refleksjoner de knyttet til temaet.
Intervjuguiden hadde fire hovedtematikker:
1) Hvordan man har jobbet med undervisningskvalitet, generelt og digitalisering av
undervisning spesielt
2) Organiseringen av Drive
3) Drives hovedområder og aktiviteter
4) Veien videre – hva kan være gode grep for digitalisering videre
2.1.2. Individuelle dybdeintervjuer
Hovedmålet med intervjuene har vært å bli kjent med ulike aktørers meninger og refleksjoner
knyttet til deres rolle og kjennskap til Drive. I de individuelle intervjuene har målet vært å få
innsikt i intervjudeltakernes rolle knyttet til Drive og å la dem utdype ulike sider ved sine
opplevelser av samarbeid med Drive. Vi ser derfor intervjuene som meningsskapende prosesser
der meningen skapes i en gjensidig relasjon mellom intervjuerne og intervjudeltakerne (Kvale
& Brinkmann, 2009). I kvalitative intervjuer er målet å fange deltakeres meninger om et
fenomen eller opplevelse (Roulston & Choi, 2018). Vi mener intervjuene har vært preget av en
avslappet atmosfære der intervjudeltakerne har snakket relativt fritt og åpent. Det at flere i
evalueringskomiteen deltok i intervjuene har vært en styrke i analysen og diskusjonene i
etterkant, da det har gitt anledning til å se ulike forhold fra flere perspektiver.
2.1.3. Gruppeintervju
I gruppeintervjuene har vi kunnet få frem flere ulike synspunkter i samme intervju.
Gruppeintervjuer egner seg godt for å utforske de tema vi har hatt i søkelyset, og som Kvale og
Brinkmann (2015) sier kan gruppeintervjuer nettopp være et godt valg når man analyserer nye
fenomener eller fenomener som ikke har vært forsket på tidligere (op.cit.). Det må likevel tas i
betrakting at et gruppeintervju kan være en ganske kompleks sosial situasjon. Målet for oss som
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intervjuere var derfor å skape en trygg, velvillig og åpen atmosfære der intervjupersonene kunne
uttrykke personlige og eventuelt motstridende synspunkter uten at ble opplevd ubehagelig eller
at det fikk noen uheldige konsekvenser for de vi intervjuet. I tillegg var det viktig å lede
intervjuene på en god måte, ved for eksempel å passe på at alle ble hørt og at ikke enkeltpersoner
styrte samtalen uforholdsmessig mye. En fordel med gruppeintervjuer er at den kollektive
ordvekslingen kan bringe frem flere spontane og utforskende synspunkter enn ved individuelle
intervjuer (Gulliksen & Hjardemaal, 2016). I tillegg var det en effektiv fremgangsmåte for å
skaffe mye informasjon raskt fra flere i de samme miljøene. De ulike inngangene til svar og
hvordan spørsmålene ble diskutert innbyrdes var viktig for å forstå hvordan de ulike miljøene
forholdt seg til de sentrale spørsmålene vi hadde.
De ulike gruppeintervjuene, dvs. representanter fra enheter som samarbeider med Drive, de
vitenskapelig ansatte i Drive, vitenskapelige ansatte utenfor Drive-nettverket og prodekaner for
utdanning forløp på noenlunde samme måte. Også i gruppeintervjuene fulgte vi tematikken i
intervjuguiden, som er beskrevet over.

2.2. Utvalg
I evalueringsmandatet er det presisert hvilke grupper av ansatte det anses som viktig at deltar i
samtaler med evalueringskomiteen. For å avgjøre hvem som skulle bli med i utvalget valgte
evalueringskomiteen å ta utgangspunkt i Drive sin selvevalueringsrapport og deres oversikt
over hvilke institutt som har benyttet deres “hovedleveranser” (NTNU MOOC, NTNU Beta og
NTNU IKU)38. Denne oversikten viser hvilke fakulteter og institutter som har benyttet Drive,
og ga videre evalueringskomiteen mulighet til å finne representanter for både ledelse og
vitenskapelige ansatte som kunne delta i intervjuene.
Noen av fakultetene hadde relativt mange institutt som hadde benyttet Drive, mens andre i liten
eller ingen grad hadde benyttet Drive. Det var derfor viktig å rekruttere deltakere med ulik type
erfaring med Drive, og som representerte ulike fakultet og institutt ved NTNU samt NTNU sine
campuser i Ålesund, Gjøvik og Trondheim.
Drive sin selvevalueringsrapport gir også en oversikt over bemanningen i de ulike prosjektene
til Drive. Denne oversikten har vi benyttet for å velge ut deltakere fra de ulike støttemiljøene
ved NTNU. Det gjelder støttemiljø ved NTNU som har samarbeidet med Drive, eller har ansatt
som deltar i ulike prosjekter i Drive.
Vi henvendte oss til 51 ansatte ved NTNU om deltakelse i intervju, og totalt 34 ansatte deltok.
Deltakerne er administrative og vitenskapelige ansatte i Drive og de ulike delprosjektene
MOOC, Beta, IKU, ansatte ved Læringssenteret, Multimediesenteret og Uniped, samt prorektor
for utdanning, studieprogramledere, instituttledere, prodekaner for utdanning og andre
nøkkelpersoner i organisasjonen. Av de som ikke har kunnet delta har 9 valgt å avvise
invitasjonen uten noen forklaring, mens andre ansatte har vært opptatt med andre

38

Jfr. vedlegg 3, figur 2, s. 7
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arbeidsoppgaver som har forhindret dem i å delta. Enkelte har også ikke ønsket å delta i
intervjuer fordi de har gitt uttrykk for at de ikke har god nok kjennskap til Drive
Støtteenhetene ved NTNU som er representert er Læringssenteret, Multimediesenteret og
Uniped, enheter som har hatt og har et samarbeid med Drive. Noen av disse miljøene har også
ansatte som har arbeidet spesifikt opp mot ulike prosjekter i Drive. En del av de intervjuede har
hatt delte stillinger mellom NTNU og Drive, noen av disse er vitenskapelig ansatte.

2.3. Valg, styrker og svakheter med utvalg og fremgangsmåte
NTNU er en stor og kompleks organisasjon. Deltakere i evalueringen har blitt rekruttert ut fra
kriteriene i evalueringsmandatet og målet har vært at evalueringen skal ha et bredt fokus.
Utvalget er likevel ikke fullstendig representativt eller systematisk, noe våre vurderinger tar
hensyn til. I konklusjonene tas det derfor høyde for at ikke alle ansatte har fått sagt sin mening.
Vi mener likevel at vi har gjort en bred og omfattende datainnsamling som gjør at vi kan vurdere
og evaluere mange sider ved digitalisering av undervisning ved NTNU med søkelys på Drive.
Antall deltakere er økt i forhold til det opprinnelige målet, ved at det er flere deltakere innenfor
hver gruppe. Gjennom intervjuene har det også kommet opp momenter som har gjort at vi valgte
å inkludere ytterligere andre ansatte i organisasjonen slik at vi kunne få innsikt i, blant annet
juridiske spørsmål når det gjelder digital undervisning.
Det har til dels vært utfordrende å få vitenskapelige ansatte og ledere ved NTNU til å delta i
evalueringen, blant annet på grunn av tidspress, men det har også som nevnt vært tilfeller der
aktuelle deltakere har gitt uttrykk for at de ikke har god nok kjennskap til Drive. Overordnet
vurderer vi det slik at det er begrenset hvor mange av NTNU sine ansatte det er mulig å snakke
med i en tidsavgrenset evaluering, men vi mener de 34 deltakerne vi har rekruttert gir en god
representasjon ut fra det mandatet tilsa at skulle evalueres.
Situasjonen knyttet til covid-19-pandemien har som nevnt påvirket evalueringsprosessen i stor
grad. Som beskrevet innledningsvis ble det 12. mars 2020 innført omfattende smitteverntiltak i
hele Norge. Dette førte blant annet til at alle møter i evalueringskomiteen, samt alle intervjuer
etter 12. mars har blitt gjort ved hjelp av digitale videoverktøy. Dette kan tenkes å påvirke
kvaliteten i datamaterialet, men vi er av den oppfatning at vi har fått gjennomført de mest
sentrale intervjuene og at få intervjuer har blitt avlyst på grunn av covid-19-tiltakene. Vi mener
også at kvaliteten på data har vært tilfredsstillende og at vi har gode nok data til å gjennomføre
evalueringen.

2.4. Spørreundersøkelse til ansatte
For å kunne følge opp noen av funnene fra intervjuene og for å få en bedre og bredere innsikt i
ansattes synspunkter på digitalisering og bruk og kjennskap til ulike støttetjenester, ble det
besluttet å gjennomføre en spørreskjemakartlegging blant faste ansatte ved NTNU. Disse ble
invitert til å besvare et spørreskjema om digitalisering av undervisning ved NTNU. Formålet
med dette var å supplere funnene fra de kvalitative intervjuene og få et bredere grunnlag for
evalueringen. For å evaluere ansattes bruk av og kjennskap til støttetjenester, var det slik vi så
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det ikke nok å bare bygge på Drive sin selvevalueringsrapport og kvalitative intervjuer. Vi
ønsket å også kartlegge organisasjonens tilstand når det gjelder digitalisering mer generelt. I
tillegg til at ulike sider ved digitalisering, støtteordninger og Drive ble kartlagt i spørreskjemaet,
var det også en del åpne felter, der vi ønsket å fange opp ulike ideer og forslag. Sammen med
de kvalitative intervjuene ville dette gi oss et relativt nyansert innblikk i ansattes erfaringer,
behov og vurderinger. Dette gav oss også et grunnlag for å gi noen vurderinger om hvordan en
kan utvikle feltet videre, som vi også har bygget våre anbefalinger og forslag på (se detaljer i
kap. 7).
Vi vil bemerke at spørreundersøkelsen ikke kartlegger den fulle bredden av begrepet
digitalisering, som er et komplekst og omfattende begrep. Vi har tatt utgangspunkt i en smalere
forståelse basert på NTNU sin strategi/anbefalinger knyttet til digitalisering av utdanningsfeltet
slik vi har beskrevet det i innledningen. Vi har også basert vår forståelse på vårt
evalueringsmandat og foreløpige funn vi hadde fra de kvalitative undersøkelsene.
Prorektor for utdanning sendte den 24. april 2020 en epost til fast ansatte med lenke til et
spørreskjema og en oppfordring om å svare på kartleggingen. Gjennom et informert samtykke
fikk ansatte kjennskap til studien og ble informert om studiens formål. I informasjonsbrevet
som fulgte med undersøkelsen ble det redegjort for detaljer om studien og det ble også informert
om at noen av spørsmålene ville henge sammen med funn fra gruppeintervjuer som var gjort i
forkant av kartleggingen. I skrivet fikk de ansatte også en kort orientering om evalueringen og
evalueringskomiteen. Informasjon og oppfordring om å besvare spørreundersøkelsen ble i
tillegg publisert på Innsida, NTNUs intranett. I informasjonsskrivet valgte vi, for å ikke påvirke
de ansattes svar, å ikke gå ut med spesifikk informasjon om Drive, siden vi også ønsket å
undersøke de ansattes kjennskap til Drive. I den forbindelse bør det bemerkes at undersøkelsen
ble omtalt i lokale media mens den enda var åpen for innsending av svar, blant annet gjennom
uttalelser fra involverte i Drive, noe som kan tenkes å ha påvirket spørsmålet om kjennskap til
Drive.
Det ble gjennomført en purrerunde, og til sammen ble det innsendt 1136 besvarelser (983
besvarte den norske og 153 besvarte den engelske utgaven av skjemaet) i en periode som for
mange ansatte var meget anstrengende og preget av store omlegginger. Skjemaet var åpent fra
24. april til 2. mai 2020. Etter at de som ikke har samtykket til deltakelse har blitt utelukket, er
det 1129 respondenter. Av disse er nesten 17 prosent under 35 år, nesten 39 prosent mellom 35
og 49 år, ca. 38 prosent er 50-65 år, og 6,4 prosent over 65 år.
Utfyllingen ble beregnet til å ta ca. 10 minutter, avhengig av mengde tekst den enkelte la inn i
de åpne svarkategoriene. Spørreskjemaene var utformet for å ivareta anonymitet og svarene
kunne ikke kobles til personer. Ingen uvedkommende vil få tilgang til opplysningene, som
oppbevares forsvarlig i tråd med NSD og NTNUs retningslinjer. Enkeltpersoner eller det
enkelte institutt vil ikke kunne gjenkjennes i noen presentasjoner eller publikasjoner.
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Flere sentrale funn knyttet til evalueringen presenteres i denne rapporten, men mer spesifikke
funn om digitalisering og digital kompetanse planlegges publisert i etterkant av studien i
vitenskapelige publiseringskanaler.

2.5. Spørreundersøkelse til studenter
Studentene er de viktigste «mottakerne» av den digitale kompetansen som bygges opp blant de
ansatte. Derfor anså vi det som viktig å også kartlegge hvordan de har opplevd undervisernes
digitale kompetanse og digitaliseringen av undervisningen. Et sentralt formål med denne
studentkartleggingen var å se studentenes erfaringer og behov i sammenheng med NTNUs
satsing på digitalisering av undervisning og læring – for å sikre at studentenes stemmer kommer
fram.
Vår plan var å sende ut spørreundersøkelsen til studentene relativt tidlig i evalueringsprosessen,
men på grunn av omstendighetene knyttet til pandemien besluttet vi å sende den ut senere,
nærmere bestemt 30. juni 2020. På bakgrunn av at pandemien oppstod midt under vår
datainnsamling valgte vi dessuten å ha med et eget avsnitt om pandemien, hvor vi også belyser
andres funn fra NTNU. Som med undersøkelsen til de ansatte, var formålet med
spørreundersøkelsen blant studenter både evaluering og forskning. Noen av de mest sentrale
funnene er derfor presentert relativt overordnet i denne evalueringsrapporten, mens mer
dyptpløyende resultater vil bli dokumentert og presentert senere i vitenskapelige publikasjoner.
Problemstillinger vi har vært opptatt av er ulike sider av digitalisering av undervisning og
læring, og særlig forhold som speiler ansatte-undersøkelsen. I utarbeidingen av
studentspørsmålene har vi vært opptatt av å få fatt i hva studentene opplever som utfordringer
og muligheter med overgangen til digital undervisning. Spørsmålene tok utgangspunkt i disse
sentrale problemstillingene:
•
•
•

Hvordan studentene opplever at underviserne har tatt i bruk digital teknologi i
undervisningen
Hvordan satsingen på digitalisering «treffer» studentene
Hvordan undervisere kan legge til rette for studentenes læring

Et tilfeldig utvalg av studenter på NTNU fikk tilsendt spørreskjemaet via e-post. Under hver
tabell står det nøyaktig hvor mange som har svart på hvert spørsmål.
Studenter som ikke formelt er tatt opp ved NTNU har ikke svart på undersøkelsen. Det kan i
denne sammenhengen påpekes at deltakere ved flere av de nettbaserte kursene som tilbys av
Drive ikke har svart på undersøkelsen. Undersøkelsen må i lys av dette ses som en mer generell
kartlegging av ulike aspekter ved studenters opplevelse av og syn på digital teknologi i
undervisning. I tillegg til et fokus på ulike sider ved undervisningssituasjonen var vi opptatt av
ulike sider ved digitalisering av læringsprosesser, informasjonsflyt, hvilken digital
undervisning en har deltatt på i spørreskjemaet. Ut fra et utvalg på 8000 studenter har vi fått
svar, etter purrerunde, fra til sammen 1125 studenter (1042 besvarte den norske og 83 besvarte
den engelske utgaven av skjemaet) i den krevende situasjonen. Skjemaet var åpent fra 16.06.til
04.08 2020.
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Utfyllingen ble beregnet til å ta ca. 10 minutter, avhengig av mengde tekst den enkelte la inn i
de åpne svarkategoriene. Spørreskjemaene var utformet for å ivareta anonymitet og svarene
kunne ikke kobles til personer. Ingen uvedkommende vil få tilgang til opplysningene, som
oppbevares forsvarlig i tråd med NSD og NTNUs retningslinjer. Enkeltpersoner eller det
enkelte institutt vil ikke kunne gjenkjennes i noen presentasjoner eller publikasjoner.

2.6. Etiske hensyn
Evalueringen innebærer behandling av persondata. Alle som har deltatt i både intervjuer og
kartlegginger har eksplisitt samtykket i å delta. Datainnsamlingen fra intervjuene er meldt til
NSD. Alle deltakerne har krav på absolutt konfidensialitet, og lydopptakene og transkripsjoner
er lagret med passord, og i transkripsjonene er alle personopplysninger enten fjernet eller
anonymisert. Spørreundersøkelsene rettet mot ansatte og studenter er anonyme, dvs. det er ikke
mulig å koble tilbake til enkeltpersoner. Dataene er likevel «vasket» for å unngå eventuelle
avslørende kjennetegn eller forhold som kan identifisere enkeltpersoner og vi har vært flere
som har lest gjennom rapporten for å sikre dette. Selv om alle anonymitetshensyn er tatt er det
små enheter, noe vi har tatt anonymitetshensyn til når vi har valgt ut sitater i forhold til
gjenkjennelse etc.
Vi forholder oss til generelle etiske retningslinjer knyttet til forskning og de forskrifter og
restriksjoner som er nedfelt av NTNU. I tillegg til at funn presenteres i denne rapporten, vil
Fossland, Grimstad og Schofield også publisere forskning basert på de samme dataene i andre
formater og kanaler. Denne delen av evalueringen betegnes som et forskningsprosjekt, som er
meldt og godkjent av NSD.

2.7. Oppsummering
I dette kapitlet har vi helt kort presentert det empiriske grunnlaget for vår evaluering. Vi har
lagt vekt på hvordan vi har gått frem når det gjelder kvalitative intervjuer (både individuelle og
gruppeintervju) og spørreundersøkelser, hvordan vi har tenkt om utvalg og etiske hensyn vi har
tatt underveis.
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3. Overgang til digital undervisning, bruk av digital
teknologi og støtteenheter
I dette kapitlet går vi inn i noe av kunnskapsgrunnlaget for digitalisering av utdanningsfeltet,
med et særlig fokus på undervisere, studenter og støtteenheter. Det er hovedsakelig det
statistiske materialet som til grunn. I tråd med NTNUs strategiske ambisjoner om at all
utdanning skal være preget av faglig og pedagogisk kvalitet på høyt internasjonalt nivå (jfr. Kap
1), viser vi til noen indikasjoner og overordnede funn fra spørreundersøkelsene rettet mot
ansatte og studenter. Som vi har redegjort for i metodekapitlet, ble spørsmålene i de kvantitative
kartleggingene39 i stor grad utformet på bakgrunn av funnene vi gjorde i den kvalitative delen
av vår undersøkelse (disse funnene går vi nærmere inn på i kapittel 5, 6 og 7). I begge delene
har vi tatt utgangspunkt i hva som anses (fra NTNUs side) å ha betydning for utvikling av
undervisning generelt og digital kompetanse spesielt. Overordnet sett er vi opptatt av hva som
potensielt
kan
ha
betydning
for
tilretteleggingen
av
studentenes
læringsprosess. Hovedbegrunnelsen for denne vektleggingen er at oppdraget som Drive i
utgangspunktet fikk blant annet inkluderte å bidra til at undervisere sammen skulle «styrke sin
digitale kompetanse ved å ta i bruk nye teknologier og digitale tjenester i undervisningen».

3.1. Undervisningskvalitet og utvikling av digital kompetanse i undervisningen
En viktig forutsetning for at digitalisering av undervisning skal lykkes er at undervisere og
veiledere tar digitale verktøy og digitale læringsressurser i bruk på en pedagogisk kompetent
måte. Digital tilstand (Diku, 2019) har i flere omganger dokumentert at det er de digitalt
interesserte ansatte, såkalte ildsjeler, som bruker digitale verktøy mest aktivt og som
tilrettelegger mest for studentenes bruk (Gjerdrum & Ørnes, 2015, s. 116). I mandatet til Drive
er støtte til digital kompetanse hos undervisere en viktig dimensjon og bruk av nye teknologier
og digitale tjenester i undervisningen anses som en kjerneleveranse.

3.2. Ansattes overgang og bruk av digital teknologi i undervisningen
Evalueringen avdekker ikke overraskende at tiltakene knyttet til covid-19-pandemien innebar
en rask og omfattende overgang til digital undervisning. En stor andel av de ansatte som aldri
hadde hatt digital undervisning før covid-19-pandemien fikk sin debut i forbindelse med
stengingen av campus. Et annet resultat som er verdt å merke seg er at flere uttrykker at de vil
fortsette med digital undervisning også etter pandemien. Tabell 1 viser at nesten 46 prosent
antar at de vil komme til å ha digital undervisning av og til etter at campus åpner igjen etter
covid-19-pandemien, og nesten 22 prosent sier at de tror de vil ha digital undervisning ofte.

39

Stor takk til NTNU Samfunnsforskning ved Marit Schei Olsen som har bidratt til å behandle og sikre analyse av
kvantitative data.
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Oversikten over ansatte med undervisningsansvar indikerer et mulig stort potensial for endring
og utvikling av undervisning og måten man tenker om undervisningsutvikling på40.

Aldri
Hvor mye digital undervisning hadde du
før covid-19-tiltakene?
36,6
Hvor mye digital undervisning har du
etter covid-19-tiltakene?
6,7
Hvor mye digital undervisning tror du at
du kommer til å ha når campus er åpen
igjen?
5,9

Sjelden Av og til Ofte Svært ofte
29,0

22,1

8,0

4,3

(N = 828)

5,5

15,2

25,8

46,9

(N = 823)

18,5

45,7

21,8

8,0

(N = 820)

Tabell 1. Endring i bruk av digital undervisning før og etter covid-19-tiltakene

Mens 12,3 prosent oppgir å ha hatt digital undervisning ofte eller svært ofte før covid-19tiltakene, er det hele 72,7 prosent som sier de har ofte eller svært ofte digital undervisning etter
tiltakene. Selv om tabell 1 viser at det er en stor andel av ansatte i organisasjonen som oppgir
at de har digital undervisning ofte eller svært ofte etter covid-19-tiltakene, sier dette lite om
kvaliteten på det som er gjort eller hvordan man har tatt i bruk digital teknologi og brukt dette
på måter som legger til rette for studentenes læring på en hensiktsmessig måte. Før vi
problematiserer dette nærmere og går inn i noe av variasjonen av praksiser og erfaringer vil vi
presentere noen helt overordnede indikasjoner og tall som gir en oversikt over noen av
verktøyene NTNU anbefaler at en tar i bruk i overgangen til digital undervisning.
Tabell 2 viser hvordan de ansatte sier at de har kommunisert digitalt med studentene:
Både før
Kun
før Kun etter og
etter
covid-19 covid-19 covid-19 Aldri

Ikke
relevant

Blackboard

4,6

4,2

80,8

5,5

4,9

(N = 813)

Microsoft Teams

0,6

32,1

15,8

45,5

6,0

(N = 800)

Zoom

0,9

43,6

10,5

39,8

5,3

(N = 799)

Skype

4,3

14,7

39,4

36,1

5,5

(N = 805)

Facebook

3,0

2,1

11,1

75,9

7,8

(N = 791)

Mail

2,2

0,7

91,6

2,1

3,3

(N = 810)

Google

2,0

1,1

15,5

73,0

8,3

(N = 794)

Slack

1,9

0,5

4,3

83,8

9,4

(N = 784)

Canvas

2,0

0,0

2,8

85,4

9,7

(N = 790)

Annet

2,8

2,3

19,7

53,0

22,3

(N = 753)

Tabell 2. Digital kommunikasjon med studenter

40

Dette funnet blir utdypet i (Fossland 2020).
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Som tabellen viser, har undervisere både før og etter covid-19 tiltakene i stor grad benyttet
NTNU sin e-læringsplattform Blackboard til å kommunisere med studentene. Tabell 3 viser en
økning i bruk av andre verktøy for kommunikasjon med studenter, hovedsakelig gjelder dette
Microsoft Teams og Zoom. Det er også verktøy som NTNU spesifikt har tilrettelagt for at
ansatte kunne ta i bruk. Dette viser at covid-19-tiltakene har innebåret en utvidelse av
kommunikasjonsverktøy, men også at Blackboard har vært den mest brukte kanalen både før
og etter tiltakene knyttet til covid-19.
De ansatte med undervisningsansvar er spurt nærmere om hvordan de forholder seg til ulike
sider ved digital undervisning. Tabell 3 viser hvor mange som har besvart spørsmålet (sortert
etter hvem som har undervisningsansvar).

Aldri

Sjelden Av og til Ofte

Svært ofte

40

16,7

18,2

11,3

13,7

(N = 822)

Bruker digitale samskrivingsverktøy 28,4

17,6

25

16,5

12,6

(N = 817)

Lagt ut lærestoff på Blackboard

2,4

8,8

20,3

61,2

(N = 829)

Har laget og brukt instruksjoner for
digitalt gruppearbeid
40,5

16,7

20,8

13,5

8,5

(N = 825)

Legger digitalt til rette for
individuell studentaktiv læring

16,4

14,5

27,5

26,3

15,3

(N = 822)

Har lagt til rette for digitalt
samarbeid for studentene

21,7

17,7

27,5

20,7

12,4

(N = 821)

Bruker digital teknologi for å variere
egen undervisning
12,6

20

30,2

20,6

16,6

(N = 817)

Har tilgjengeliggjort relevant
litteratur digitalt for studentene

6,9

6,6

20,2

29,8

36,5

(N = 828)

Jeg føler meg kompetent til å
gjennomføre digital undervisning

2,3

9

31,7

35,8

21,2

(N = 824)

Legger ut opptak av forelesninger

7,4

Tabell 3. Bruk av ulike former for digital undervisning

Tabell 3 viser at det er stor spredning i organisasjonen når det gjelder hvordan undervisere
bruker digital teknologi i undervisningen. Det som skiller seg mest ut er det å legge ut lærestoff
på Blackboard, over 80 prosent av ansatte oppgir at de gjør dette ofte eller svært ofte. Mange,
over 66 prosent, svarer også at de ofte eller svært ofte gjør litteratur digitalt tilgjengelig for
studentene. Selv om det er en god del ansatte som også legger opp til mer aktive
undervisningsformer, som gruppearbeid eller studentaktiv læring, er det relativt færre som
svarer ofte eller svært ofte på dette. Samtidig er det mange undervisere som svarer at de føler
seg kompetente til å gjennomføre digital undervisning. 57 prosent føler seg ofte eller svært ofte
kompetente.
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Selv om de tre utvalgte tabellene viser at det er en relativt stor overgang til digital undervisning,
viser det mer kvalitative grunnlagsmaterialet at dette er et langt mer komplekst felt enn slike
tabeller kan gi inntrykk av. Flere har opplevd overgangen til digital undervisning som krevende,
et poeng som utdypes i senere kapitler. Men vi påpeker også her at selv om de fleste opplever
– naturlig nok – at overgangen til digital undervisning har vært lærerik, rapporteres det også om
utfordringer og stress. Enkelte eksempler vi mener vil kan ha betydning for evalueringen, er
typen av problemstillinger som trekkes frem, her kun illustrert gjennom noen få sitater fra
spørsmål om eventuelle positive og negative endringer tilknyttet digitalisering av undervisning;
Utdrag fra underviserne
Noen positive erfaringer
Underviser 1:

Noen av studentene har meldt at de syns de er lettere å komme med merknader og spørsmål
i nettundervisning enn det er i auditorieundervisning

Underviser 2:

jeg merker at studenter som kanskje er litt stille på campus er mer på banen på chat. Det
gjør at de deltar i høyere grad.

Underviser 3:

Jeg hører fra kollegaer at noen opplever tettere kontakt med studenter og mer effektiv
veiledning.

Underviser 4:

Jeg har lært mye om digital undervisning de siste ukene og fått bedre forståelse for
muligheter og begrensninger.

Underviser 5:

Innleide eksterne forelesere vil i større grad oppfordres til å planlegge for digital
undervisning.

Underviser 6:

Det er mer kontakt mellom faglærerne på instituttet. Jeg er blitt oppmerksom på at det er
flere som er interessert i den pedagogiske effekten av tiltak.

Underviser 7:

Det er lettere å kalle inn til ekstra samlinger - Det er lettere å invitere eksterne å bidra med
et kort innlegg - Samarbeid er uavhengig av hvor fysisk en er - lettere å bruke flere dialogtyper samtidig i undervisning/veiledning/møter; visuell, audio, chat

Underviser 8:

Mer samarbeid og nytenkning.
Noen negative erfaringer

Underviser 10:

ingen positive endringar!

Underviser 11:

Meir arbeidskrevjande og langt mindre motiverende

Underviser 12:

Med heimeeksamen er open–bok-prøve det einaste alternativet, og det er ei form som eg
ikkje er serleg van med; det krev ein del innsats å tilpassa spørsmålstypar og omfang. Ein
del av oppgåvene er klårtekstsvar, og der kan plagiatkontroll brukast.
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Underviser 13:

Man kan ikke erstatte direkte pasientrelatert undervisning med digital teknologi.
Undervisningen blir derfor svekket og mer teoretisk

Underviser 14:

Kort tid til å lære seg bruk og potensiale i de digitale verktøyene

Underviser 15:

Hjemmeeksamen stiller helt andre krav til vurdering, og krever nye vurderingsformer. Det
vil ta tid å få opp kompetansen om, og kvaliteten på, slike vurderingsformer.

Underviser 16:

Det er ikke mye vi faktisk får vurdert i en hjemmeeksamen i matematikk.

Underviser 17:

savner sterkt de personlige møtene med studentene, tror ikke digitale verktøy kan erstatte
campus.

Underviser 18:

Jeg anser digital hjemmeeksamen som problematisk. Jeg har hatt mistanke om juks uten at
jeg kan bevise det

Underviser 19:

Lettere å ta «tempen» på samarbeidsklima og gruppeprosess når man er fysisk til stede

Tabell 4: utdrag fra studentenes erfaringer med digital undervisning

Som vi ser fra sitatene, er undervisernes opplevelser svært forskjellige. Dette er også bare et
svært lite innblikk i hvilke typer av problematikker underviserne trakk frem41. De utvalgte
tabellene viser at det er en relativt stor overgang til digital undervisning, og det kvalitative
grunnlagsmaterialet understreker at overgangen oppleves som utfordrende og kompleks. På et
senere tidspunkt vil vi komme med mer inngående resultater, men flere har opplevd overgangen
til digital undervisning som krevende. For evalueringens formål er de viktigste poengene at
overgangen til digital undervisning at:
•
•
•
•
•
•
•
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Det involverer langt mer enn organisering og bruk av digitale verktøy, det er hvordan
teknologien brukes for å tilrettelegge læringsprosesser som er det sentrale
Mange trenger hensiktsmessig teknisk støtte ved utprøving av nye utfordringer (særlig
ved første gjennomføring), hva som er nytt for den enkelte varierer
Det er behov for en kulturendring i fagmiljø der undervisningsutvikling settes på
dagsorden på undervisernes premisser
Utfordringer de står overfor krever ulike former for kompetanse, som ofte er en
kombinasjon av fag, teknologi og pedagogikk
Ansatte trenger å ha enkel tilgang til de komplekse restriksjonene
Ansatte uttrykker behov for en fagnær kontaktperson og en kortere vei til å diskutere
kvalitetsutvikling av undervisning, hvor det digitale er en integrert del
Ansatte trenger også lettere tilgang til støtte når de skal prøve ting for første gang i
egen undervisning

En større bredde i erfaringene vil bli publisert i andre formater
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3.3. Ansattes oppfatninger om NTNUs videre satsning
På spørsmål om «noe bør endres i NTNUs satsing på utvikling og digitalisering av
undervisning?» er det mange undervisere som mener det er behov for tiltak for å heve den
digitale kompetansen blant ansatte. Blant alle som har svart på studien er det hele 60 % som er
enig eller svært enig i at det er behov for tiltak for å heve de ansattes digitale kompetanse. Og
42 % er uenig eller svært uenig i at det er lett å få oversikt over støttemiljøene for digitalisering
av undervisning.

Jeg er fornøyd med
satsingen slik den er
Fakultære støttemiljøer bør
styrkes
Sentrale støttemiljøer bør
styrkes
Den tekniske/digitale
verktøystøtten bør styrkes
Den pedagogiske støtten bør
styrkes
Pedagogisk og teknisk støtte
er like viktig
Satsing på utdanningsfaglig
(universitetspedagogisk)
kompetanse bør styrkes
Det er behov for tiltak for å
heve den digitale
kompetansen blant ansatte
Satsing på utvikling av
MOOCs (Massive Open
Online Courses) er viktig
Kursene som tilbys oppleves
som relevante
Det er lett å få oversikt over
støttemiljøene for
digitalisering av
undervisning

Svært
uenig

Svært
Ikke
enig relevant

Uenig

Nøytral

Enig

6,5

16,4

40

21,6

3,5

12

(N = 1023)

2,5

5,3

34,2

32,4

12,9

12,6

(N = 1029)

3,5

7,4

39,2

25,4

12,1

12,4

(N = 1027)

1,6

4

26,6

37,6

20

10,3

(N = 1032)

2

4,6

26,7

33,2

21,8

11,6

(N = 1036)

2,3

9,3

25,3

31,7

20,7

10,7

(N = 1040)

3,8

7,3

31,7

27,1

19,2

11

(N = 1038)

2

6,2

22,2

37,7

23,1

8,8

(N = 1035)

11

16,1

33,8

17,3

8,8

12,9

(N = 1035)

2,4

5,7

35,4

30,6

6,9

18,9

(N = 1030)

11,2

30,7

32,1

11,8

1,7

12,4

(N = 1032)

Tabell 5. Behov for endring og utvikling av digitalisering ved NTNU

Denne tabellen viser først og fremst noen tendenser når det gjelder ansattes syn på
digitalisering. Hva den enkelte legger i et komplekst begrep som digital kompetanse vil være
forskjellig. Tallene gir likevel noen indikasjoner på hvilken retning de ansatte legger vekt på.
Det kvalitative materialet viser at bildet er mye mer omfattende og komplekst enn det som
fremgår her. Men det kan påpekes at det er relativt mange (60, 8 %) som peker på at det er
behov for å heve den digitale kompetansen til de ansatte. Det er også verdt å merke seg at mange
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ønsker seg fagnære støttetilbud, noe som samsvarer med funn fra de kvalitative intervjuene. Ut
fra funnene vi har avdekket om underviserne kan følgende sies at er viktig å
•

Utnytte aktivt de mulighetene digital undervisning gir for samarbeid mellom student og lærer,
mellom studenter og medstudenter på eget lærested og/eller andre aktuelle læresteder eller
praksisfelter.

•

Utnytte teknologiens muligheter til å variere læringsmetoder og til å hente inn læremateriell og
forskning fra hele verden.

•

Utnytte teknologiens potensialer til å tilrettelegge hensiktsmessige læringsdesign, både i den
direkte lærerstyrte undervisningen og aktivitetene studentene skal gjøre når læreren ikke er til
stede

•

Sørge for oppdatert læringsmateriell og tydelige strukturer for informasjon

•

Gjennomføre undervisningsplanlegging som vektlegger sosiale dimensjoner og hensiktsmessig
oppfølging av studentene

3.4. Studentenes opplevelse av teknologibruk i undervisning og læring
Studentenes behov og perspektiver knyttet til digital kompetanse har flere sider. Et siktemål i
den nasjonale digitaliseringsstrategien (Kunnskapsdepartementet, 2017) er for eksempel at
studentene skal ha tilgang til et «moderne, personlig læringsmiljø som legger til rette for
individuelle læringsopplegg». Vi vurderer ikke her hvorvidt studentene selv har behov for
utvikling av egen digital kompetanse, det er deres opplevelser av underviseres bruk av digitale
verktøy pedagogisk og hvordan studentenes undervisningshverdag på digitale flater oppleves,
som er det vi konsentrerer oss om. Det er imidlertid ikke nødvendigvis slik at studentene
uttrykker behov for eller ønsker seg en digitalisert studiehverdag, dersom dette kun innebærer

Figur 4. Studentenes opplevelse av undervisning før og etter nedstenging av campus
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en økt digitalisering av undervisningen. Det de ønsker seg er heller innspill som hjelper dem i
deres daglige læringsarbeid. De har klare forventninger til bruk av digitale verktøy i
undervisningen, og har forventninger om at dette påvirker undervisningen og læringsutbyttet
positivt. Det er videre en del indikasjoner i det statistiske materialet på at overgangen til digital
undervisning ikke bare har ført med seg udelt positive erfaringer.
Diagrammet viser at en stor del av studentene oppgir at undervisningen er litt annerledes på en
negativ måte. Nærmere 60 prosent har altså et negativt forhold til den undervisningen som ble
tilbudt under covid-19-tiltakene. Dette spørsmålet fanger imidlertid opp det generelle
inntrykket studentene har av undervisningssituasjonen i en spesiell tid da campus var nedstengt
og gir ikke et klart svar på hva digital undervisning mer spesifikt har hatt å si for studentenes
opplevelse av undervisningen og studiesituasjonen. En liten indikasjon, blant flere forhold som
antyder at behovet for å følge studentene opp bedre i deres digitale hverdag er stort, er
spørsmålet om hvor godt informasjonen studentene har mottatt om studieforløpet har fungert,
se figur 5. På spørsmål om informasjonen har vært god nok og om det har vært lett å finne
nødvendig informasjon i Blackboard er det for eksempel bare litt over 30 prosent som svarer
helt enig eller enig.

Figur 5. Studentenes opplevelse av informasjon i studiesituasjonen

Figur 5 viser at behovet for informasjon kan dekkes bedre på flere områder. Dette gir likevel
kun indikasjoner på tilstanden i studentpopulasjonen, fordi de kan ha fått informasjon andre
steder. Men på spørsmål om tilrettelegging, oversikt, om informasjon er kommet tidsnok, har
vært presis og tilfredsstillende er det likevel tydelige indikasjoner på at studentene kunne vært
enda tettere (eller mer presist) fulgt opp når det gjelder enkelte aspekter ved deres studieløp.
Det samme gjelder på spørsmål om det er klart hva som forventes av dem som studenter.
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Det åpne spørsmålet om studentenes erfaringer med digital undervisning gir et bilde av en del
andre forhold studentene var opptatte av, se tabell 6.

Utdrag fra studentene

Student 1

Individuell veiledning på prosjekter har gitt godt læringsutbytte

Student 2

Omvendt undervisning, der studentene forberedte seg ved å lese artikler, og så
diskuterte vi felles sammen med underviser over Zoom. Vi delte også inn i
mindre grupper hvor vi diskuterte først, før vi diskuterte sammen hele klassen.

Student 3

Lette å følge med på digitale forelesninger, mulighet for å se de hjemmefra og
når jeg trenger det og ikke når der er.

Student 4

Muligheten til å delta selv med svekket helse (både fysisk og psykisk)
Muligheten til å delta dersom man ikke befinner seg i samme by Nye verktøy
som fasiliterer læringsprosessen

Student 5

Interaktive plattformer minsker terskelen for å delta aktivt i undervisningen
Standard forelesning er ikke gunstig for aktiv læring, noe digital undervisning
er ypperlig for

Student 6

Slipper å sitte i kø for veiledning. Har et klart tidspunkt jeg kunne sette meg
opp på selv. Istedet for å vente en hel dag på av veilederen skal gå rundt. Fint
å kunne spole tilbake i forelesning og stoppe den ved behov.

Student 7

Lettere og lavere terskel for å møte. Gir muligheter for ulike former for digital
undervisning.
Flere møter opp eller logger seg på forelesningene. Flere tar lettere til ord i
diskusjoner. Kan prioritere når en skal jobbe mer selvstendig.

Student 8

Student 9

Lettere for noen studenter å delta i undervisningen, som ellers ikke ville gjort
det. Terskelen for å delta i en forelesning blir mindre, og kan være mer praktisk
mtp. å slippe å måtte forflytte seg.
Kan sitte hvor jeg vil og undervisningen er mer tilgjengelig.
Kan være ikledd pysj. Bruker mindre tid på transport
Mulighet for å gå tilbake på deler som er uklare. Kunne pause og forstå
situasjonen bedre

Student 10

Negativt
Kun i ett av fire fag har jeg opplevd en slik positiv opplevelse, og her klarte
foreleser å legge til rette for online webinar, forelesninger og eventuelle
spørrerunder. Foreleser tok imot spørsmål og benyttet aktivt
diskusjonsforumet, slik at vi elever opplevde at vi fremdeles hadde kontakt
med foreleser etter covid-19-tiltakene.

Student 11

Eneste som har vært brukt er normale undervisninger gjennom zoom eller bb
collaborate. Ingenting nytt er gjort.

Student 12

Fysisk kontakt. Aktivitet. Holde seg motivert. Å være anonym
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Student 13

Har hatt veiledningsmøter i forhold til FoU oppgave, men ikke hatt noen form
for undervisning.

Student 14

Den fysiske deltakelsen er viktig og samarbeidet med medstudenter dårligere
ved digital undervisning. Vanskelig å stille spørsmål da man MÅ spørre foran
alle og ikke kan spørre foreleser i pausen f.eks.

Student 15

Skaper skille mellom oss og foreleser, lett å bli distrahert, lite sosialt

Student 16

Viktig å gi bedre info, spesielt teknisk innlogging til ulike fora. Ønsker mindre
grupper, med direkte dialog med foreleser i etterkant av forelesningen.

Student 17

Viktig å gi bedre info, spesielt teknisk innlogging til ulike fora. Ønsker mindre
grupper, med direkte dialog med foreleser i etterkant av forelesningen.

Student 18

ønsker at jeg kunne pause live undervisningen og fortsette når jeg vil. litt
liksom med YouTube live (mye forstyrrelser hjemme f.eks. noen er på døra
etc. -> da må jeg se på opptaket i etterkant og finne riktig plass for å få med
meg det som ble sagt mens jeg var borte)

Student 19

Mister praktisk læring. Dårligere gruppearbeid.

Tabell 6. Utdrag fra studentenes erfaringer med digital undervisning

Sitatene over gir bare et lite innblikk i spekteret av opplevelser fra studenten. Det sentrale her
er likevel betydningen av å ta deres opplevelser på alvor og legge inn evalueringer som fanger
opp de fagspesifikke dimensjonene som spiller inn i det enkelte fagmiljø. Sitatene illustrerer
også at studentenes opplevelser av undervisningen er mangefasettert.
Noen andre preliminære funn understreker de mangefasetterte opplevelsene av digital
undervisning; 53,3 % av studentene foretrekker ikke digital undervisning framfor undervisning
med fysisk tilstedeværelse, mens kun 12,5 % oppgir at de foretrekker digital undervisning.
Tallene i seg selv gir oss imidlertid få svar på hva dette kan skyldes. Det kan handle om flere
ting, blant annet at kvaliteten på den digitale undervisningen som er gitt ikke er god nok eller
at det har vært en for brå overgang for undervisere å få all undervisning digital. Ser man disse
tallene opp mot tallene som viser hvor mange undervisere som har undervist digitalt må en
likevel si at det har vært et digitalt løft i rent kvantitativ forstand. Vi finner også klare
indikasjoner på at underviserne har gjort en formidabel innsats som har hatt mange positive
sider for studentene i overgangen til digital undervisning. Det er også indikasjoner på at
læringskurven har vært bratt og at det mange undervisere har gjort grep for å utnytte
«teknologiens potensialer».
Det må imidlertid tas høyde for både positive og negative erfaringer og at funnene våre er
påvirket av at studentene relativt ensidig har blitt tilbudt digital undervisning i forbindelse med
stengingen av campus under pandemien og at enkelte undervisere, særlig de som har digitalisert
undervisningen for første gang, sannsynligvis ikke nødvendigvis har hatt tid til å planlegge og
forankre egne digitale strategier i hva forskningen sier har betydning for studentenes
læringsprosess. Det kan tenkes at flere ikke har hatt tid til å drøfte nøye hvilke elementer de

44

skal tilrettelegge digitalt og hvilke ikke. Fra andre studier i samme periode ved NTNU vet vi at
studentene har savnet kontakt med andre og har vært berørt på flere måter42.
I vår studie er det kun 5,5 % som oppgir at de har vurdert å slutte eller ikke ta eksamen pga.
situasjonen, mens 76, 2 % har svart at de ikke har vurdert å slutte eller ikke ta eksamen pga.
endringer i forbindelse med stenging av campus. Dette kan antyde at på det tidspunktet
undersøkelsen ble gjort hadde den midlertidige overgangen til digital undervisning ikke ennå
hatt svært alvorlige konsekvenser med tanke på studentenes generelle trivsel. 58,5 % av
studentene oppgir imidlertid at de har lært å bruke flere nye digitale verktøy siden 12. mars,
mens 26,1 % oppgir at de ikke har lært noe nytt. At en så stor andel oppgir at de har lært noe
nytt under nedstengingen av campus forteller noe om at studentene har blitt presentert for en
hel rekke nye løsninger og verktøy. Dette gir noen antydninger om at det ligger et mulig uforløst
potensial i å tilrettelegge med digitale verktøy og for utvikling av digital kompetanse også hos
studentene. Hele 47,1 % av studentene svarer dessuten helt enig eller enig i at «mine
undervisere har gjort sitt beste for å tilby et digitalt undervisningstilbud». Når man tar med at
hele 28 % har oppgitt både enig og uenig, som kan indikere at de har varierende erfaringer med
ulike undervisere, kan funnet tolkes dit hen at en relativt stor andel av studentene er godt
fornøyd med undervisernes innsats. På spørsmål om studentene tror undervisningen kommer til
å bli bedre i framtida på grunn av omleggingen er det 42,2 % som tror det, mens 21,8 % ikke
tror det.
På spørsmålet om studentene har hatt et godt undervisningstilbud etter 12. mars svarer 37,3 %
at de er godt fornøyde, mens 29,1 svarer både og, og 26,3 % svarer at de ikke syns det. 7,3 %
oppgir ikke relevant. På spørsmål om studentene «ønsker et større innslag av digital
tilrettelegging når universitetene er gått tilbake til en normal situasjon etter covid-19» svarer
42,9 % at det ønsker de, 18,2 % oppgir at de ikke ønsker det og 28 % oppgir både / og, mens
6,8 oppgir ikke relevant. Disse tallene er svært interessante og sier noe om hva som bør
vektlegges i veien videre. Funnene må imidlertid fortolkes med utgangspunkt i at empirien er
samlet inn under en svært krevende situasjon, som selvsagt har hatt innvirkning på studentene.
Det er likevel verdt å merke seg at tallene skiller seg fra tidligere undersøkelser. For eksempel
viste Digital tilstand fra 2014 (Gjerdrum & Ørnes, 2015) et sterkt ønske fra studentene om mer
digital undervisning. Så mange som 88 % var den gang enige i at bruk av digitale verktøy er et
viktig hjelpemiddel i studiehverdagen og rundt 80 % mener at digitale verktøy gjør det lettere
å samarbeide med andre studenter.
Økningen av digital undervisning som vår studie avdekker i denne sammenhengen kan være et
uttrykk for at studentene er på vei til å bli mer digitale i sine læringsprosesser sannsynlig at
også situasjonen rundt covid-19-pandemien har hatt mye å si. Flere av funnene, for eksempel
det store antallet av studenter som sier de har blitt introdusert for noe nytt gjennom det digitale,
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tilsier at det særlig har vært under pandemien at det store digitale innslaget har kommet i UHsektoren.
Det kan virke som mye av det digitale læringsarbeidet har vært individuelt. På spørsmålet om
studentene samarbeider mer med andre studenter nå, etter 12. mars, oppgir hele 76,8 % at de
ikke gjør det, mens 5,5 % oppgir at de gjør det. Likevel oppgir så mye som 61,1% at de deltar
på digitale studentmøteplasser etter nedstengingen av campus. De fleste studentene gir uttrykk
for at de foretrekker et lærings- og undervisningsmiljø basert på direkte kontakt eller
campusundervisning ansikt til ansikt. Dette ligner på funn fra tidligere studier. Allerede i 2014
rangerte studentene «blandet undervisning» (campusundervisning og noe nettbasert) som en av
de mest foretrukne undervisningsformatene (Gjerdrum & Ørnes, 2015, s. 102). Betydningen av
en blandingsmodell for undervisningen trekkes også frem i en studie i regi av ECAR43
(Gjerdrum & Ørnes, 2015, s. 103).
På mange måter er hele utdanningsfeltet i 2020 inne i flere ulike endringsprosesser på samme
tid; både raske, midlertidige endringer som følge av en akutt global pandemi, og mer langsiktige
og varige endringer som følge av teknologisk, økonomisk og kulturell utvikling. Selv om covid19-tiltakene ga en umiddelbar og sterk økning av digitalisering av undervisning og de aller
fleste undervisere raskt ga studentene et digitalt tilbud, vet vi lite om hva dette betyr for
digitalisering av utdanning på lang sikt. Vårt materiale antyder at relativt mange undervisere
ikke vil gå tilbake til nøyaktig samme undervisningsmetoder som før covid-19-pandemien. Men
hvorvidt den midlertidige og plutselige endringen i undervisningspraksis som covid-19tiltakene brakte med seg har påvirket studenters og underviseres mer varige holdninger til bruk
av digital teknologi vil tiden vise. Vil for eksempel underviserne gå tilbake til “gamle vaner”?
Vil man bruke eventuelle negative erfaringer knyttet til nedstengingen til å velge bort bruk av
digital teknologi? Eller vil undervisere bruke sine nye erfaringer til å utvikle egen undervisning
og ta med seg det beste fra to verdener, dvs. å legge til rette for digital undervisning der det er
mest hensiktsmessig og kombinere god digital tilrettelegging med en målrettet satsing på
effektiv og motiverende campusundervisning?
Hvordan studentene opplever undervisningen etter at universitetene åpnet igjen vet vi ikke nok
om i skrivende stund, men vi kan anta at både undervisere og studenter har gjort seg noen
erfaringer de vil ta med seg videre. Denne spesielle tiden har åpnet muligheter for refleksjon
rundt hvordan fremtidens undervisning kan og bør utvikles. Når mange har prøvd ut digitale
løsninger, har også mange fått et erfaringsgrunnlag. Dette gjør at ulike læringsmiljøer kan
evalueres og de enkelte fagmiljøene kan drøfte hva som er viktig for å ta vare på og
videreutvikle studentenes læringsprosesser og trivsel og hvordan digitale løsninger spiller inn i
studentenes helhetlige situasjon. Hvilke konsekvenser og muligheter som ligger i økt bruk av
digitale og hybride løsninger finnes det ikke noe fasitsvar på. Her må grundig
undervisningsplanlegging og systematiske evalueringer ligge til grunn for videre utvikling. Slik
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vi vurderer det er det avgjørende at varige endringer som følger av digitalisering av
undervisningen utvikles i tett samspill med studentene.
Ut fra funnene fra studentene kan det synes som følgende tiltak er viktig når det gjelder bruk
av digital teknologi i undervisning:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Teknologiens potensialer bør utnyttes til å støtte studentenes helhetlige
læringsprosess
Digitalt læringsmateriell bør være oppdatert og av høy kvalitet
Hvordan studentene har det bør følges opp og systematisk evalueres – både faglig,
sosialt og «digitalt» i det enkelte fagmiljø, for å kunne tilrettelegge tiltak
Trygge læringsmiljø som preges av god kommunikasjon bør utvikles, sammen med
en satsing på sosiale forhold, støtte og tilbakemeldinger
Hensiktsmessig læringsdesign med digitale læringsaktiviteter som er tilpasset den
aktuelle studentgruppen bør vektlegges, som støtter en aktiv tilnærming til det
intenderte læringsutbyttet
Det bør sørges for god tilgjengelighet av læringsressurser, forutsigbarhet, klare
instruksjoner og frister
Det bør gjennomføres undervisningsplanlegging som vektlegger sosiale dimensjoner
og hensiktsmessig oppfølging av studentene
Det bør tilrettelegges for kritisk tenkning i de ulike lærings- og
vurderingsaktivitetene
Det bør skapes samspill mellom intenderte læringsutbytter, læringsaktiviteter og
vurderingsformer som tar i bruk teknologi på hensiktsmessige måter underveis i
studiet

3.5. Støtteenheter, behov og ønsker om støtte
Et stort antall undervisere hadde behov for hjelp og støtte da covid-19-tiltakene ble igangsatt
på universitetet. Tabell 7 nedenfor viser hvordan de har svart på spørsmålet «Hvor har du
eventuelt fått støtte for å utvikle og/eller digitalisere din undervisning?»
Svært ofte

Ofte

Noen
ganger

Læringssenteret

1,2

3,0

10,1

11,5

74,2

(N = 984)

Multimediesenteret

1,2

3,4

10,2

11,8

73,4

(N = 981)

Uniped

0,8

1,3

6,5

9,8

81,5

(N = 979)

NTNU Drive

1,1

1,4

4,6

7,5

85,3

(N = 975)

NTNU Hjelp

1,3

3,8

13,3

13,2

68,3

(N = 982)

Støttemiljø på eget fakultet
3,5
Administrativt ansatte på eget
fakultet eller institutt
5,3
Vitenskapelige kollegaer på
NTNU
11,2
Vitenskapelige kollegaer andre
steder
2,5
Digitale ressurser som er lagt
ut på Innsida
8,3

9,2

22,9

15,1

49,4

(N = 982)

13,7

27,4

15,1

38,4

(N = 992)

23,0

32,8

11,8

21,2

(N = 991)

7,5

18,6

16,8

54,5

(N = 981)

22,0

31,4

15,8

22,5

(N = 997)

Internett

13,2

25,4

29,4

12,2

19,7

(N = 989)

Annet

5,5

7,4

22,9

13,1

51,1

(N = 876)

Sjelden

Aldri

Tabell 7. Oversikt over hvor undervisere har søkt støtte til digitalisering av undervisning

Svarene i tabell 7 indikerer at undervisere ved NTNU i svært liten grad benytter de tekniske og
faglige støtteenhetene som er tilgjengelig – der hele 85,3 prosent svarer at de aldri har fått støtte
fra Drive. Det er verdt å merke seg, spesielt om en tar utgangspunkt i Drives mandat44, som sier
at Drive i prinsippet skal rette sine tjenester mot hele organisasjonen i likhet med støttemiljøer
som NTNU Hjelp, Læringssenteret og Multimediesenteret.
Et annet interessant funn er at undervisere først og fremst søker støtte hos både administrative
og vitenskapelige kollegaer ved eget fakultet eller institutt. Men en del har også i denne
situasjonen benyttet seg av digitale ressurser som er gjort tilgjengelig på Innsida og gjort egne
søk på internett. Heller ikke støttemiljø ved eget fakultet er det mange undervisere som har
brukt for å digitalisere egen undervisning. Dette stemmer overens med at Drive i mindre grad
enn det som opprinnelig var planen ut fra programmandatet (jfr. kapittel 1) har fremstått som
et støttemiljø for digitalisering rettet mot hele organisasjonen. Tallene her gir likevel bare en
viss indikasjon på hvordan støttemiljøene brukes i organisasjonen. Det er også viktig å
understreke at måten NTNU informerer om og tilgjengeliggjør støtte på, blant annet gjennom
NTNUs intranett (Innsida), ikke nødvendigvis opplyser om hvem som tilbyr de enkelte
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tjenestene. Altså kan man anta at flere kan ha fått hjelp og støtte for eksempel fra Drive uten at
de er klar over det.

3.6. Oppsummering
Funnene som trekkes frem i dette kapitlet er knyttet til NTNUs satsing på digitalisering, og
utdyper funn fra den kvalitative studien, spesielt når det gjelder studentenes synspunkter knyttet
til digital undervisning og undervisningskvalitet. Kapittel 3 gir derfor et innblikk i studentenes
situasjon etter at undervisningen ble digitalisert i forbindelse med covid-19-tiltakene. Funnene
viser fremfor alt et mangefasettert bilde, og at helhetlige grep, der også studentenes livssituasjon
og generelle utdanningskvalitet vektlegges, er viktig når undervisningen digitaliseres. I neste
kapittel skal vi gå nærmere inn på hva ansatte tenker om satsningen og hva en tenker er sentralt
å styrke fremover.
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EMPIRISK DEL II
I de tre neste kapitlene vil vi gå inn på de tre hovedområdene for evalueringen:
Organisasjonsform, Drives hovedaktiviteter og “veien videre”. Kapitlene tar utgangspunkt i
hovedfunnene fra evalueringskomiteens lesning av Drives selvevaluering og de ulike
intervjugruppene vi har snakket med (jfr. redegjørelse i kapittel 2). I kapittel 4 går vi inn på
organisasjonsform, styring og ledelse. I kapittel 5 ser vi nærmere på Drives hovedaktiviteter.
Kapittel 6 tar et litt bredere perspektiv og diskuterer systemer for undervisning og læringsstøtte
og mulige løsninger for fremtiden. Mens vi i kapittel 7 kommer med avsluttende konklusjoner
og presenterer noen mulige modeller for hvordan en satsing på digitalisering kan foregå
fremover. I fremstillingen nedenfor vil vi først starte med de ansatte i Drive, deretter går vi over
på grupper som har tilgrensende arbeidsflater med Drive og ulike grupper av vitenskapelig
ansatte, prodekaner og studieprogramledere.
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4. Organisasjonsform, styring og ledelse i prosjektet
Drive
I mandatet for evalueringen bes komiteen spesifikt om å vurdere organisasjonsform og å se
Drive i sammenheng med tilgrensende tiltak, strukturer og potensielle brukergrupper innen
NTNU. I dette kapitlet ser vi hvordan ansatte i Drive, vitenskapelige og administrativt ansatte,
ulike støttemiljøer, prodekaner for utdanning og andre ledere forholder seg til styring, ledelse
og organisering av tilbudet. Vi har sett spesielt på Drive sin plassering i organisasjonen, ansattes
kjennskap til Drive, og vi har sett på hva som kan være fordeler og ulemper med dagens
organisering av Drive. Vi har også et søkelys på om styringen og organiseringen har vært
hensiktsmessig når det gjelder å nå ut i organisasjonen og om samhandlingen med tilgrensende
miljøer har vært god. I tillegg til fokus på utviklingen av det «digitale tilbudet» som er utviklet
over tid, og hvordan dette eventuelt har endret seg i prosjektperioden. Ut over dette har vi sett
på hvorvidt tilbudet har tatt høyde for flercampusaspektet og hvordan koblingen til NTNUs
toppledelse har fungert. Vi har sett disse forholdene slik de oppleves av relevante parter opp
mot Drive sitt mandat og Drives egne planer og ambisjoner. Nedenfor følger noen av
hovedfunnene knyttet til disse aspektene ved organisasjonsform, styring og ledelse.

4.1. Styring, ledelse og Drives plassering i NTNUs organisasjonsstruktur
Som nevnt tidligere ble arbeidet med Drive påbegynt sommeren 2016 ved at leder fikk avsatt
midler til å utvikle programmandat. Satsingen ble finansiert som et flerårig prosjekt fra 2017.
Prosjektet ble organisatorisk lagt direkte under prorektor for utdanning på nivå 1, uten direkte
kobling til de andre satsingene på digitalisering og utvikling av undervisning (jfr. redegjørelser
i kap. 1). Drive skulle blant annet legge til rette for styrking av undervisere sin digitale
kompetanse ved å ta i bruk nye teknologier og digitale tjenester i undervisningen.
Prosjektet Drive har flere innsatsområder med ulike aktiviteter og leveranser, noe som krever
ulike former for organisering, rollefordeling og involvering fra programmets ledelse og
deltakere. På bakgrunn av dette, er Drive organisert som et nettverk som er forankret på flere
fakultet og institutt, og ifølge nettsidene har Drive ansatte som til daglig arbeider med teknologi,
pedagogikk, endringsledelse, undervisning og forskning på utdanningsområdet.
Flere alternativer for organisatorisk plassering ble vurdert, som studieavdeling, IT-avdeling
universitetsbiblioteket og andre, men våre data tyder på at flere mente en slik spesifikk
plassering ville bli for smal. Prorektor sier følgende om utgangspunktet;
«Det ble ikke lagt til, den gangen, en eller annen administrativ avdeling eller et fakultet
eller noe sånt. Det ble lagt som et prosjekt rett under prorektor. Og tanken opprinnelig
med det, det var jo at det skulle være noe overordnet for NTNU sin helhet, og det skulle
være faglig tilkoblet, eller et faglig tilbud. Og det skulle dreie seg om noe som kunne
koble ulike miljø sammen, på tvers av den opprinnelige linjen.»
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Å ikke plassere Drive i linjen ble videre begrunnet med et ønske om å stimulere til koblinger
på tvers i organisasjonen.
Som beskrevet innledningsvis er Drive organisert som et nettverk som består av både
administrative og vitenskapelige ansatte. Drives selvevalueringsrapport viser at nettverket
omfatter ansatte med topp- og førstekompetanse, lektorer, førstekonsulenter, stipendiater,
vitenskapelige assistenter, administrativt ansatte og studenter. Alle arbeider i ad-hoc-team på
tvers av prosjektene MOOC, Beta og IKU for å løse ulike oppgaver. Samarbeidet internt
beskrives blant annet slik;
«Vi samarbeider digitalt (jfr. Slack, Trello, Teams, Sharepoint, Skype) og møtes daglig,
virtuelt eller fysisk, ved behov. Vi har regelmessige 14-dagers statusmøter på
Skype/campus for beslutningstaking, oppfølging og fordeling av oppgaver, hvor alle
deltar og spiller inn saker til sakslisten på forhånd».
En svakhet som trekkes frem med denne organiseringen er at hverken «tekniske, administrative,
økonomiske, personalmessige støttefunksjoner» ble koblet sammen på en hensiktsmessig måte.
I stedet for å bygge opp den digitale kompetansen i tett samarbeid med fagmiljøene, fikk Drive
ingen «naturlig» samhørighet og tilknytning i fagmiljøene.
Organiseringen fremstår uten en fast lokalisering på campus, Drive har ikke et fysisk treffsted
eller møteplass. Arbeidsformene er i stor grad digitalisert og nettbasert, som gjør at man ikke
behøver å være fysisk på samme sted for å samarbeide og samhandle. Organiseringen beskrives
som «arbeidsintensiv og tillitsbasert» og det oppgis at de deltar i «teambaserte aktiviteter og
leveranser over hele NTNU». Det vises til ulike styrker ved en slik organisering og «hvordan
nettverket utvider den enkeltes og nettverkets samlede kompetanse, samtidig som leveransene
kvalitetssikres, blant annet gjennom veiledning og tilbakemeldinger fra kompetente andre»45.
Enkelte uttrykker i intervjuene at nettverksbasert organisering har en del styrker, én sier at «slik
det oppleves nå, er sosiale medier den kommunikasjonskanalen som fungerer best for å nå
eventuelle deltakere til opplæring i regi av Drive».
Nettverksorganisering kan imidlertid også være utfordrende. Man har tilgang til tverrfaglig
kompetanse, men hva den enkelte er involvert i kan fort bli uoversiktlig. Leder oppgir
varierende tilgang på administrative og økonomiske støttefunksjoner som en utfordring, og at
dette blant annet har skapt vanskeligheter i forbindelse med å organisere ansettelsesprosesser
og å etablere et klart eierskap og skape langsiktighet i prosjektet. I tillegg opplever Drive at de
ikke har en optimal status eller posisjon i en del arenaer, noe som gjør at de kanskje ikke får det
gjennomslaget de potensielt kunne fått for ideer og forsknings- og utviklingsoppgaver.
Det fremkommer også av intervjuene at endringer i sentral ledelse ved NTNU har hatt noen
uheldige utslag knyttet til samhandling og oppfølging i NTNUs organisasjonsstruktur. Vi finner
at mangelfull oppfølging har ført til to overordnede trekk: at a) rapporteringslinjen til prorektor
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Vi diskuterer ulike modeller for organisering , også nettverksorganisering, i kapittel 7.

54

for utdanning har vært utilfredsstillende og at b) potensialet for kobling og samhandling med
andre etablerte enheter (faglige og administrative) har vært mangelfullt utnyttet. Spørsmål
knyttet til plassering var imidlertid en utfordring helt fra oppstart, noe en vitenskapelig ansatt
gir uttrykk for i sin beskrivelse av da opprettelsen av Drive var en sak i sentralt
utdanningsutvalg:
«… jeg husker det var mange andre prosjekter som ble opprettet samtidig og at det var
vanskelig for prorektor for utdanning å finne miljø som var veldig godt egnet til å lede
prosjektet Drive. Det har likevel ikke vært hørt noe særlig mer om miljøet i etterkant.»
Videre kommer det frem at flere mener at organiseringen kunne vært mer hensiktsmessig
dersom en hadde hatt en fysisk tilhørighet. Noen oppgir at organisering, plassering og
sammensetning kunne fungert bedre for eksempel som et senter eller gjennom tettere samarbeid
mellom ansatte på forskjellige institutt, fakultet og avdelinger, heller enn et internt
nettverkssamarbeid innad i Drive. Én ordlegger seg slik: «det er behov for en koordinering av
innsatsen». Det at det mangler tydelige møtepunkter hvor en f.eks. kan bli satt i kontakt med
de som har den aktuelle kompetansen er også et moment som kommer opp som en utfordring i
ulike varianter. Dette kan være noe av bakgrunnen for at Drive i sin egen selvevalueringsrapport
(se vedlegg 3, s. 22) kommer inn på en rekke forhold ved struktur og blant annet foreslår et
senter eller lignende:
«Den kompetansen som er utviklet hos medarbeidere i Drive er et viktig bidrag til
NTNUs visjon og strategi. Kompetansen kan best videreføres ved at Drive blir en del av
et faglig senter».46
I gjennomgangen av det empiriske materialet finner vi også at Drives plassering i NTNUs
organisasjonsstruktur har medført at Drive i liten grad har involvert seg med nivå 1, og motsatt
- at nivå 1 i liten grad har bedrevet aktiv involvering, styring og ledelse av Drive. Flere ønsker
seg møtearenaer og møteplasser og en «dynamisk tilnærming» ut fra hvilke utfordringer
underviserne står i. En opplever dette slik:
«…men heller kanskje mangel på interesse eller mulighetene for å bidra ... som er det
som er problemet ... Og så må man bestemme seg, tenker jeg – et generelt spørsmål når
det gjelder Drive og den typen av enhet, tror jeg er – som er viktig å stille seg, er: Skal
det drives en egen agenda som den enheten har framover, eller skal det være en støtte
som tar seg av de spørsmål som kommer ut ifra fagmiljøene? For her tror jeg det er
veldig forskjellige tilnærminger. Om jeg tenker omkring en sånn enhet, at den skal drive
en utvikling med en agenda som kommer fra enheten selv, eller fra nivå 1. Da må vi
prate om de begrensningene det medfører…»

Vedkommende sier videre:
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Jfr. Modell 1 i kapittel 7
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«…Om vi tenker at dette her skal fungere som en støtteenhet, så skal de helt enkelt bare
være på tilbudssiden og støtte det som kommer undenfra. Men da må man være forsiktig
sånn at man ikke ... – det har samtidig en veldig egen agenda. For jeg tror da- da blir
det – Det blir problematisk når man har både og samtidig.
Noe av forklaringen på utfordringer med plasseringen kan være at Drive rapporterer til
prorektor, som er en meget travel rolle. En annen årsak kan være at leder har vært fysisk plassert
på et institutt og underlagt dette instituttets prioriteringer. Særlig uttrykker leder av Drive at
hun har savnet mer støtte og involvering fra sentral ledelse. Leder ønsker seg – når hun ser
tilbake på det som er gjort, med utgangspunkt i hvordan situasjonen er i dag – et mer overordnet
og systematisk samarbeid på tvers i organisasjonen.
Oppsummerende kan en si at det et gjennomgående funn blant gruppene som ble intervjuet at
en rekke utfordringer kan ses i sammenheng med måten Drive er organisert og plassert i
organisasjonen.

4.2. Mandatet og savnet av en styringsgruppe
Ved oppstarten av Drive ble det utarbeidet et mandat. Vi finner ikke at dette mandatet ble
formelt vedtatt, men har fungert som et utgangspunkt for arbeidet i og rundt Drive. Likevel
viser det empiriske materialet at mandatet for Drive ikke ligger spesielt tydelig som premiss for
Drive sin nåværende aktivitet.
Ifølge mandatet skulle det også tidlig i prosjektperioden etableres to programstyrer, det foreslås
både et strategisk og operativt programstyre. Men dette har ikke blitt gjort. Slik vi vurderer det
er det sannsynlig at etablering av disse programstyrene kunne ha bidratt til mer hensiktsmessig
organisering som igjen kunne sikret en bredere tilhørighet i organisasjonen. Vi finner at mangel
på overordnede styringsgrupper har medført en utfordring for en helhetlig koordinering av de
ulike enhetene Drive, Multimediesenteret, Læringssenteret og Uniped. Et mer overordnet og
systematisk arbeid for å skape endring ved NTNU etterspørres i flere intervjuer. Det virker
videre som om Drive ikke har blitt satt tilstrekkelig i sammenheng med resten av
linjeorganisasjonen i NTNU. Det uttrykkes også at fraværet av innpass i linjestrukturen på
NTNU får konsekvenser for hva Drive får mulighet til å bidra med og spille inn på. Slik vi ser
det bør det settes som et tydelig mål i det fremtidige arbeidet å etablere en styringsgruppe som
koordinerer de ulike satsingsområdene.

4.3. Drives strategi og fokus på digitalisering
I intervju med vitenskapelig ansatte kommer det frem at enkelte kan oppleve at ambisjonsnivået
i strategier fra sentral ledelse ved NTNU ikke helt treffer den vanlige underviser. Det antydes
at en kanskje burde fokusere mer på egen organisasjon som målestokk, heller enn å bli
internasjonalt fremragende.
«Og kanskje … Ikke alltid ha ambisjoner om å bli best, men å bli gode.»
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«for det tror jeg en del som blir demotivert av ... – at de opplever et enormt sånn sprik
mellom det som blir sagt at vi skal oppnå, og det folk opplever at de gjør sjøl, at de
tenker at ... jeg blir nok aldri internasjonalt fremragende, så – på digitalisering, så
hvorfor skal jeg holde på med det da?»
I intervju med en annen vitenskapelig ansatt kommer det frem at det bør dras et mer realistisk
skille mellom hva som er et administrativ og mer målrettet faglig fokus rettet mot digitalisering.
En sier dette slik:
«… det er merkelig med et så stort fokus på digitalisering av undervisningen, selv om
mye kan bli digitalisert i forbindelse med studieadministrasjon og lignende. For
undervisere er det et fokus på «digitalisering for læring» som bør være det sentrale. Det
er dette som vil være mer interessant for undervisere, dersom en får et sterkere fokus på
hvordan digitalisering kan bidra til å styrke undervisningen direkte.»
Flere vitenskapelige ansatte uttrykker at de ikke ønsker å «digitalisere for digitaliseringens
skyld». De er opptatte av den mer helhetlige kvaliteten på undervisningen fremfor rene
teknologiske eller metodiske mål. Disse perspektivene er i tråd med det vi har vist til
innledningsvis jfr. punkt 1.1.1.
Slik vi vurderer det har Drives strategi heller ikke vært forankret i brukerundersøkelser eller
kartlegginger som har undersøkt behov eller ønsker hos de aktuelle brukerne i organisasjonen.
I et intervju uttrykkes det som kritisk at det ikke er gjennomført slike typer kartlegginger mer
systematisk:
«Nå er jeg ganske streng altså, men jeg synes det er ganske virksomhetskritisk for NTNU
at man ikke har noe datamateriale på en del områder. Også i forhold til
undervisningsrom blant annet. Altså hvilken type undervisnings praksis er det folk
driver med, er det teambasert læring ved NTNU? Sånne typer data burde ha vært en
plan for å administrere ved NTNU.»
Intervjuene viser at Drive har kunnet vokse frem relativt fritt og «organisk» uten mye styring
og ledelse utenfra. Noen av de involverte beskriver toppledelsens innsats som relativt
fraværende, men uttrykker også en takknemlighet over å selv kunne prioritere arbeidsoppgaver,
bestemme fokus og få bidra til å strukturere virksomheten. De har hatt stor frihet til å gå i
retninger som de selv har hatt interesse for. Denne friheten har både positive og negative sider.
For eksempel kan det trekkes frem som svært positivt at Drive har fått tillit til å gjøre det de
mener er riktig. I et intervju påpekes det at Drive har blitt plassert i
«en sånn internasjonal kontekst og forståelse som er kjempeviktig for NTNU. For å se
hva det er som rører seg ute i verden. For forskning viser jo at alle universitet blir mer
og mer lik».
På den andre siden har gjeldende organisering medført negative sider, som strukturelle og
organisatoriske problemer, slik vi har påpekt over. En mer strukturert og styrt utvikling ville
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også kunne bidratt til å sikre at Drive fokuserte på oppgaver og områder som organisasjonen
etterspør.

4.4. Synlighet og forankring i organisasjonen
Drive oppgir i selvevalueringsrapporten (vedlegg 3 s. 8) at de «støtter flere fagmiljø ved enkelte
institutt» og oppgir det som grunn til at antall prosjekter derfor er betydelig større enn antall
institutt. Det opplyses om at 25 av 54 institutt har benyttet seg av støttetjenestene i Drive. Drive
mener selv dette understreker behovet for denne typen støtte, uavhengig av faglig tilhørighet
og sier at grunnen til at tre fakulteter og 29 institutt i liten grad bruker tilbudet fra Drive. Drive
mener at en årsak kan «være at de har etablert egne støttefunksjoner eller at andre satsinger har
tjenester som dekker de behovene de har» (vedlegg 3 s. 7).
Det generelle inntrykket er likevel at flere av brukergruppene og støtteenhetene peker på at
Drive er lite synlig i organisasjonen. Flere oppgir å ha problemer med å plassere Drive i
organisasjonen og det er flere som ikke vet hva Drive står for. Dette oppgir Drive også i sin
selvevalueringsrapport. En leder fra et fakultet sier;
«Jeg er overbevist om at NTNU Drive har noen kvaliteter og tilbud som vi burde ha
utnyttet, men som vi ikke har utnyttet»
En annen prodekan sier;
«Overrasket over hvorfor vi ikke har hørt mer om det»
Et annet sitat kommer fra en leder som har drevet aktivt med undervisningsutvikling på sin
enhet. Lederen kjente ikke til Drive før vedkommende ble invitert til intervju, men hadde lest
om Drive før intervjuet;
«Det her er gull, tenker jeg, hvorfor vet vi ikke om det her?»
Ut fra informasjon om Drive på NTNUs nettside i begynnelsen av intervjuet, mente
vedkommende at Drive helt klart kunne bidratt med kompetanse til å utvikle undervisning på
hans enhet, for eksempel etter- og videreutdanning, spesielt for folk som er i arbeid og tar
utdanning på deltid, med både nettbasert og samlingsbasert undervisning. Noen andre mente at
det hadde vært fint med tilgang til kompetanse som kunne hjelpe fagmiljøet til å utvikle
nettbaserte kurs eller moduler. Men denne personen syntes at terskelen for å komme i gang
virket litt høy dersom man først måtte ta et kurs på nettet for å komme i gang med å utvikle et
kurs. Ingen av de som deltok på intervjuet fra dette fakultetet visste om noen hadde benyttet
Drive på enhetene deres og ingen kjente til organiseringen av Drive før intervjuet ble
gjennomført. De sa det var vanskelig å vite hvor man kan få hjelp og hva det er som tilbys på
NTNU. En sa følgende;
«Jeg må innrømme at jeg hadde ikke hørt om NTNU Drive før 9. mars, da dere sendte
ut innkallelsen»
58

En studieprogramleder uttaler at han ikke er sikker på hvor Drive er plassert i
organisasjonsstrukturen. Sitatene illustrerer at relativt mange av de vi intervjuet hadde liten
kjennskap til Drive. Noen oppgav at navnet var forvirrende, og noen sa det slik:
«Nei, jeg har ikke annen kjennskap enn at vi ser det som en lagerplass for
informasjon. Det er det eneste jeg forbinder med Drive»
«Ja, det er det samme, jeg kjenner ikke til det uten lagringsenhet. Jeg bruker personlig
One-Drive selv, men NTNU Drive, det … vet ikke, har ikke … ingen som har sagt at
jeg har behov for det ihvertfall.»
I enkelte intervjuer kommer det dessuten frem at flere plasserer Drive feil i organisasjonskartet.
For eksempel har enkelte oppfattet det slik at Drive er knyttet til et institutt og et fagmiljø, mens
det et prosjekt på nivå 1 rett under prorektor. Det er også uklart for flere hva NTNU Drive skal
gjøre. En gir uttrykk for dette slik;
«... Det er et eller annet med hvordan du bruker logoer, hvordan du fremstiller deg på
nettsiden også som har gjort det litt sånn, hvem er Drive? De har gått og surret eller
snurret noen år, likevel så er det litt sånn ... ganske stor usikkerhet på hva Drive er.
Hvordan henger de i organisasjonen, hvor henger de og hva er mandatet deres og
hvordan står de i forhold til de andre støtteenhetene? Og hva kan de hjelpe oss med?
Men straks de får en fra Drive ved siden av seg, spesielt de her prosjektene, så er det jo
full rulle og har så mye kompetanse og er så gode på det de bistår med. Så det er litt
sånn ...»
En annen som gir uttrykk for noe av det samme er opptatt av at fagmiljøene må få hjelp;
«… når de da skal komme i dialog med støttemiljøet da, så er det kjempeviktig at de
klarer å ... enkelt navigere dit de trenger for å få hjelp. Og sånn som det er på NTNU
nå, så kan nok det oppleves litt sånn uoversiktlig for brukerne. Om det er Uniped man
skal spørre, om det er for eksempel på fakultetet eller om det er Læringssenteret,
Multimediesenteret og så videre. Og så tror jeg nok også det at kanskje ikke
støttemiljøene i stor nok grad vet nok om hverandre, fordi at man er kanskje litt for
distribuert i organisasjonen. Så det vil være faktorer som påvirker det her.»
Utfordringer knyttet til organiseringen av støtteenhetene er noe som går igjen i intervjuene, men
også i det kvantitative materialet. I spørreundersøkelsen fikk ansatte spørsmål om de har
kjennskap til ulike enheter ved NTNU før og etter covid-19-tiltakene. Selv om det fremgår at
relativt få kjente til Drive, gjelder dette også for flere av de andre enhetene. Dermed kan dette
likegodt tolkes som at feltet av støtteenheter, enten de er pedagogisk eller teknisk orientert, har
en felles utfordring ved at det er relativt liten kjennskap til enhetene og samarbeidet dem
imellom. Dette fremgår av tabell 8 som vist under.
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Svært godt
kjennskap God
Noe
Lite
Ingen
til
kjennskap kjennskap kjennskap kjennskap
Læringssenteret før
covid-19
3,5
Læringssenteret etter
covid-19
4,1
Multimediesenteret
før covid-19
5,0
Multimediesenteret
etter covid-19
5,0

10,6

25,1

25,9

34,9

(N = 1076)

12,1

26,3

23,4

34,0

(N = 1079)

10,8

27,6

26,2

30,5

(N = 1078)

11,3

28,5

24,1

31,1

(N = 1079)

4,5

11,9

23,7

22,9

36,9

(N = 1080)

Uniped etter covid-19 4,2
NTNU Drive før
covid-19
4,0
NTNU Drive etter
covid-19
4,4
NTNU Hjelp før
covid-19
7,1
NTNU Hjelp etter
covid-19
8,2

11,4

23,6

23,2

37,7

(N = 1078)

8,1

14,6

27,2

46,2

(N = 1079)

8,8

14,9

26,3

45,6

(N = 1080)

17,3

22,8

22,0

30,8

(N = 1084)

17,9

23,2

20,7

30,0

(N = 1083)

Uniped før covid-19

Tabell 8. Oversikt over ansattes kjennskap til støtteenheter ved NTNU

Et slående resultat en kan lese ut av dette spørsmålet er at på tross av den omfattende
innvirkningen covid-19 har hatt for undervisere på NTNU (og resten av verden) er det relativt
få som vet om støtteenhetene også etter covid-19, når en tenker på det behovet denne
situasjonen skapte. Noe som kan være med å forklare det er kanskje at mange får hjelp gjennom
kollegialt samarbeid, som vi kan se i tabell 7.
Det virker som det er vanskelig for mange ansatte å vite hvor de skal henvende seg når det
gjelder støtte generelt og til digital undervisning spesielt. Det kan virke som den generelle
opplevelsen er at det er for mange kontaktpunkt ved NTNU og det uttrykkes behov for en
koordinering av støtteenhetene ved NTNU for å gjøre det mer forutsigbart for brukerne. Noen
uttrykker det slik:
«… Jeg tror, for undervisere og fagmiljøet på NTNU, så er det alt for mange
kontaktpunkt for hvor hjelpen kan finnes da»
«Men at det trengs en koordinering og samstemthet mellom de her støtteenhetene, det
… er helt sikkert.»
Det fremkommer også av intervjuene at støtteenhetene kanskje ikke har god kjennskap til
hverandre. Det kan derfor synes som det er behov for en mer felles og koordinert strategi knyttet
til digitalisering og utvikling av digital kompetanse jfr. punkt 1.1.1. Enkelte fagmiljø uttrykker
frustrasjon over støtteenhetene ved NTNU, spesielt når det gjelder synlighet slik at brukerne
vet hvor de skal henvende seg med hva. En intervjudeltaker etterspør for eksempel behovet for
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et felles kontaktpunkt som ivaretar den første kontakten for å klargjøre hvem som gjør hva, og
uttrykker dette slik:
«Det å gjøre Drive synlig, slik at det kommer frem på samme måte som jeg tenker at
"jeg har trøbbel med et eller annet, jeg kontakter Orakel." Det er den greia der. Jeg var,
ble nysgjerrig på H5P, og hvem kontaktet jeg da? Jo, multimedia avdelingen. Og så fikk
jeg helt tilfeldig høre at xxx (ansatt ved Drive) drev et prosjekt med H5P, og så [...] Men
jeg så ikke direkte i retningen til Drive selv, eller Beta. Jeg gikk til Multimediesenteret.
Det er et lys som ikke var sterkt nok der, tydelig nok til at det var der jeg skulle henvende
meg.»
I flere intervjuer kommer det likevel frem at det har vært en positiv utvikling på dette
området. For eksempel sies det i et intervju at Drive har blitt bedre på å eksponere seg, blitt
mer tydelig enn før, blant annet gjennom enkeltpersoner, hvor IKU trekkes spesifikt frem.
Videre mener de at Drive har blitt et mer tydelig navn i organisasjonen etter hvert.
“Så for meg er det viktig å ha et støtteapparat eller støttemiljøer rundt foreleserne som
ikke er brennende plattformer og ikke er pisker og ikke skal tvinge noen, men heller å
legge til rette for at du skal få det til på en god måte. Å ha fokus på studentens læring.»
Sitatet viser til et gjennomgående behov hos de vitenskapelige ansatte, at de ønsker fleksible,
robuste, imøtekommende og tilgjengelige støttesystemer som tar den pressede situasjonen til
underviserne og deres behov for støtte på alvor. I tråd med forskningen om organisering, styring
og ledelse ved universitet jfr. 1.1.2. I sitatet ligger det også en antydning om at man ikke liker
tvang eller at forhold blir pålagt, men heller en tilgjengelighet og utvikling i takt med de faglige
og dynamiske behovene en har og at tiltak porsjoneres ut over tid.

4.5. Oppsummering
Et overordnet funn er at ansatte i Drive, vitenskapelig ansatte, studieprogramledere, ledere,
ulike støttemiljøer og prodekaner for utdanning forholder seg ulikt til styring, ledelse og
organisering av Drive. Men et fellestrekk er at mange uttrykker at det ikke er en hensiktsmessig
styring og ledelse slik det er i dag. Drive sin plassering i organisasjonen, manglende kobling til
linja, tilgjengelighet og kjennskap til Drive er forhold som trekkes frem. Styring og organisering
har vært lite hensiktsmessig for både å nå ut i organisasjonen og for samhandlingen med
tilgrensende miljøer. Utviklingen av tilbudet over tid har skjedd på en organisk måte og ikke ut
fra systematiske kartlegginger av organisasjonens behov. Koblingen til NTNUs toppledelse har
heller ikke fungert tilfredsstillende.
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5. Hovedaktiviteter, praksiser og samarbeid
I dette kapitlet går vi nærmere inn på Drives hovedaktiviteter. Med utgangspunkt i
evalueringsmandatet, ønsket vi å finne ut “om tiltakene iverksatt i forbindelse med satsingen
Drive har bidratt til målsettingen” (se vedlegg 2). For å svare på dette, ble de ulike
intervjugruppene utfordret til mest mulig åpent å beskrive hvordan de opplevde de ulike
tiltakene og hovedaktivitetene til Drive. De ble også spurt hvorvidt de opplevde at disse bidro
til å nå målsettingene om økt digital kompetanse og bruk av nye teknologier blant undervisere,
og andre sentralt definerte målsetninger for Drive sin virksomhet.
Forhold evalueringskomiteen har vært opptatt av har blant annet vært:
1) Hvordan utvikler og deler Drive kunnskaper om hvordan nye teknologier og digitale tjenester
kan øke kvaliteten på undervisning og læring?
2) Hvordan samsvarer måten Drive presenterer egen aktivitet på egne nettsider med hvordan
aktivitetene oppfattes i organisasjonen
3) Hvilken vekt har arbeidet med teknologi, pedagogikk, endringsledelse, undervisning og
forskning på utdanningsområdet – og hvordan benyttes disse aktivitetene av organisasjonens
ulike medlemmer?
4) Hvordan jobber Drive for å støtte undervisere, instituttledere og studieprogramledere som
vil utvikle undervisningen og styrke digital kompetanse?
5) Hvordan bidrar Drive til at det utvikles nye forståelser og praksiser i undervisningen ved det
enkelte institutt eller studieprogram?
6) Hvilke systematiske tiltak finnes for å utvikle vitenskapelig ansattes kompetanse?
Nedenfor følger hovedfunnene fra de ulike datakildene som knytter seg til åpne spørsmål om
Drives hovedaktiviteter.

5.1. Organisering av hovedaktiviteter med utgangspunkt i Drive sitt mandat og
behov på ulike nivå i organisasjonen
Ifølge Drive sitt mandat, skulle Drive «bidra til at NTNU når sine strategiske ambisjoner om at
all utdanning skal være preget av faglig og pedagogisk kvalitet på høyt internasjonalt nivå, og
at undervisningen skal stimulere studentenes kritiske refleksjon og øke interessen for forskning
og nyskapning» med mer47. Før vi går inn på hvordan Drive beskriver seg selv på nettsiden og
i selvevalueringsrapporten vil vi si noe om hvordan sentrale aktører i organisasjonen oppfatter
deres rolle som aktør i det større arbeidet med undervisningskvalitet og deres bidrag til å legge

47

I kap. 2 har vi redegjort for detaljene i det strategiske «bakteppet».
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til rette for blant annet at undervisere skal styrke sin digitale kompetanse ved å ta i bruk nye
teknologier og digitale tjenester i undervisningen.
Flere av lederne i organisasjonen oppgir som diskutert i foregående kapittel at de ikke har
kjennskap til Drive og at de ikke har noen sentral rolle i deres mer overordnede arbeid med
kvalitetsutvikling i undervisning. Når Drive nevnes, er det hovedsakelig i forhold til deres rolle
tekniske støtte og “testlaboratorium”. En av prodekanene uttaler seg slik om arbeidet med
digitalisering;
«… for meg så er digitalisering – det er liksom tre ting. Det er den digitale kompetansen
som de som går ut av et studieprogram skal ta med seg ut i arbeidslivet. Og SÅ er det
digitalisering av gjennomføring og leveranse av undervisning. Det er der jeg tenker
f.eks. Drive er sånn - Beta er virkelig som rene sånn – kan du si – administrasjonen av
det vi gjør, som er ganske viktig for oss som et fakultet. For vi har mange studenter vi
skal holde styr på. Det er liksom eksamen, det er oppmelding, det er veldig mange ting.
Ikke sant – Og den totale pakken der som er digitalisering av utdanning, tenker jeg. Og
så tenker jeg at det som gjelder digitalisering av fagets innhold, det er skjedd først og
fremst på programnivå, i dialog med det relevante arbeidslivet, og etter hvert på en
måte sammen med internasjonale fagfeller rundt det faget man jobber med ... for
eksempel (nevner et teknologifag), som vil ha en slags internasjonal konsensus om hva
det skal være. Det tenker jeg er ikke så viktig for NTNU sentralt, eller ting som Drive
legger seg borti. Men – så har vi det som er på en måte digital kompetanse i levering av
undervisning, gjennomføring. Og her har du det med behov for kompetansepåfyll. Og
der har vi hatt sånne ting som Drive og Beta og SEED.»
Flere gjør et skille mellom satsingen NTNU gjør overordnet fra et institusjonelt perspektiv og
hva som har betydning for den enkelte underviser. Enten det er snakk om hjelp til å mestre et
verktøy eller hvordan digital teknologi skal brukes for å legge til rette for den enkeltes
læringsprosess på nye måter. Datamaterialet viser at det er et ønske om ulike typer støtte i
organisasjonen og de fleste forstår og vektlegger behovet for satsing på digitalisering både på
verktøysiden og den faglige utviklingssiden, og til det sistnevnte er det også flere som trekker
frem at de ønsker å ha støtte lokalt. Hovedfunnet er at mange ønsker tilgang både på faglig og
teknisk støtte. Flere av fakultetene har bygget opp egne senter hvor de støtter opp de
vitenskapelig ansatte mer direkte. En av prodekanene oppgir grunnen til dette slik;
«... det er jo en grunn til at vi bruker ressurser på å ha vårt eget senter. Det er jo fordi
at vi trenger pedagoger og didaktikere som på en måte forstår teknisk
naturvitenskapelig utdanning, og som kan være i en fornuftig dialog med de som driver
sånn type utdanning. Det er en av tingene som er utfordrende for NTNU, som er et veldig
bredt universitet. Hvis man skal lage fellestjenester som skal kommunisere med alle, så
må en bare innse det at det er ikke vits i – sånn – Jeg snakka om sånn vitenskapskulturer,
men altså ... matematikere og humanister, de – eller ingeniører og humanister, de står
på et sånn slags ... i hver sin ende av et sånn spekter av .... faglighet, og på en måte
hvordan man er som fagperson. Og det ser vi jo – at det er jo mye sånn kommunikasjonutfordrende.»
Ut fra sitatet ser vi at denne prodekanen uttrykker behov for å koble støttemiljøer mer direkte
til den fagspesifikke sammenhengen vedkommende mener digitaliseringen inngår i. Andre er
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mer opptatt av at måten hovedaktivitetene til Drive er organisert på og selve måten de gir hjelp
og støtte og mener dette må følge de fagliges behov. En av prodekanene begrunner etableringen
av et lokalt tilbud særlig i mangler man har sett i den sentrale satsingen. Utgangspunktet for
den lokale satsingen har vært den direkte dialogen med de ansatte og det utdanningsledere har
fanget opp i egen organisasjon:
«Vi har mange studieprogram, så det er jo ganske omfattende. Det som akkurat gjelder
digitalisering og det behovet som vi har i fagmiljøene, og det som vi mener NTNU
sentralt ikke helt har klart å møte oss på, det er å gjøre noen koblinger både med
pedagogikk, med IT og med de ressursene som ligger på Universitetsbiblioteket, og de
folkene som vi sjøl har, som har utvikla god undervisning. Så vi har – i samarbeid med
XX, som NN også sikkert kommer inn på, så har vi utvikla vårt eget læringsstøttenettverk
som vi lanserte i 2019, som heter XX. Og der vi har ressurspersoner inne ifra både
fakultetene og ifra de områdene som jeg nevnte. Det vi ser, det er at der får vi mye
henvendelser. Det er lavterskel, og det hjelper den konkrete underviser i undervisning,
om det er på nett eller ikke. Men det er også – i forhold til Diku-søknader, andre
søknader knytta opp imot utdanningskvalitet. Og så bruker vi det til å sette folket i
kontakt med hverandre. Og vi har fagfolk hos oss som har jobba kjempeaktivt med både
digital kompetanse, med variasjon og vurderingsformer, med spennende nytenkning
innenfor utdanningssida, som vi da setter i kontakt med de som har meldt oss som
særskilte behov, eller som vi, gjennom sånn som NN var inne på – studiebarometer eller
andre typer undersøkelser, evalueringer ... ser at her har de kanskje behov for å få litt
støtte og hjelp. Så vi tenker da sånn – Altså bare for å kort si noe om Drive, så har jeg
hatt en runde i fagmiljøene, og jeg ser jo at det er kanskje xxutdanning som har brukt
dem …. Og det er nok først og fremst fordi de som sitter i Drive er fra xxutdanninga, og
har en kompetanse der og er veldig tilknytta det som skjer på digitalisering av
xxutdanning.»
Sitatet illustrerer hvordan hovedaktiviteter i satsingen på digitalisering oppleves å fungere når
den ligger tett på linja. Sitatet viser også betydningen av at lokale utdanningsledere kobles på
og får eierskap til prosessene som foregår i forhold til satsingen. Det oppleves som viktig å
kartlegge behov før en utformer hovedaktiviteter i en sentral satsing og at aktiviteten som
kommer frem i mandatet også trenger å følges opp for å sikre at tiltakene som settes i gang har
de intensjonene en slik kartlegging peker mot. Denne oppfølgingen bør i noen tilfeller være
preget av evaluering eller forskning på egen utviklingsaktivitet. Dette vil styrke kunnskap og
kompetanse i organisasjonen.
Våre funn avdekker et relativt stort behov for mer kunnskap om hva som styrker kvaliteten på
undervisning, hvordan man bør satse på digitalisering og hva som for eksempel øker
studentenes motivasjon og læringsutbytte, og som kan bidra til å redusere frafall i det enkelte
fagmiljø. Våre funn indikerer at det kan være mange gode grunner til at operasjonaliseringen
av de sentrale satsingene gjøres på det enkelte institutt og innenfor rammen av det enkelte
studieprogram. Oppfølgende forskning kan bidra til at NTNU kan ta forskningsinformerte
beslutninger på utdanningsområdet i fremtiden, og at man kan sørge for at de sentrale
strategiene omsettes i en faglig konstruktiv sammenheng som både lokale utdanningsledere og
vitenskapelig ansatte er med å utforme. Dette trenger ikke bety at det ikke skal eksistere en
sentral satsing, men handler mer om viktigheten av at det sentrale henger sammen med lokale
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initiativ på en hensiktsmessig måte og at de sentrale og lokale satsingene trekker i samme
retning, eller i det minste utfyller hverandre.

5.2. De sentrale aktivitetene – dekkende og relevant?
I de påfølgende avsnittene går vi inn i det som av Drive selv betegnes som de fire
hovedaktivitetene, hvordan Drive selv beskriver aktivitetene i sin selvevalueringsrapport og
hvordan de ulike intervjugruppene opplever disse hovedaktivitetene. På nettsiden til Drive står
det at «Drive har ansatte som til daglig arbeider med teknologi, pedagogikk, endringsledelse,
undervisning og forskning på utdanningsområdet». De fire hovedaktivitetene er i Drives
selvevaluering definert til å være NTNU MOOC, NTNU Beta, NTNU IKU og forskning.
Formelt er Drive organisert i tre prosjekter og en forskergruppe. Ut fra selvevalueringsrapporten
er de følgende tre prosjektene etablert i Drive:
-

NTNU MOOC legger til rette for åpne, fleksible og skalerbare kurs og emner i flere
varianter: på nett, som «blended learning» og på tvers av campus. Prosessen med
utvikling av kurs hever ansattes digitale kompetanse, og kursene som er utviklet,
benyttes til å styrke den faglige og digitale kompetansen til undervisere og studenter,
samtidig som NTNU åpner sine studietilbud for verden.

-

NTNU BETA er opprettet for å tilrettelegge for utprøving av nye digitale plattformer
og tjenester for fagmiljø som ønsker å styrke undervisning og læring, og bidrar
samtidig til miljøenes utvikling av kompetanse på valg, innføring og utnyttelse av ny
teknologi og digitale tjenester, samt bruk for å heve kvaliteten på utdanningsområdet.

-

NTNU IKU (Intern Kompetanse Utvikling) gir støtte til digital endringsledelse og
helhetlig utdanningsfaglig digital kompetanseutvikling på institutt og i fagmiljø. IKU
drifter egenproduserte kurs, holder workshops og bidrar til og deltar i
prosjektsøknader på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Samtidig bidrar Drive med:
-

Forskning på aktiviteter og leveranser i prosjektene gjennom forskergruppen DIGIT,
som er tett på den internasjonale utviklingen på området.

-

Strategisk arbeid, hvor en utvidet ledergruppe gir forskningsbasert informasjon og
støtte til beslutningstakere på utdanningsområdet gjennom innspill til og deltakelse i
diverse prosjekter, råd, utvalg og komiteer.

Drive oppgir at prosjektet har forankring på flere institutt og at dette gir tilgang til nødvendige
komplementære kompetanser som benyttes i forskjellige kombinasjoner på tvers av
organiseringen i hovedaktivitetene i Drive. I de neste avsnittene går vi nærmere inn på funn fra
intervjuene som angår hovedaktivitetene.
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5.2.1. NTNU MOOC
I intervjuene med de mest involverte i Drive fremheves MOOC som den viktigste delen av
Drive. Dette korresponderer med hva de fleste i organisasjonen forbinder med Drive, og
gjenspeiler også fokus i en del av forskningsaktiviteten til Drive. Prosessen med utvikling av
MOOC-kurs er ment å heve ansattes digitale kompetanse, og målet med kursene som er utviklet
beskrives som å styrke den faglige og digitale kompetansen til undervisere og studenter,
samtidig som det er et mål at «NTNU åpner sine studietilbud for verden».
NTNU MOOC som prosjekt har en leder i 20 % stilling, men vedkommende er også
gruppeleder for forskningsgruppen. Oppbyggingen og utviklingen av NTNU MOOC beskrives
i intervjuene. Det fortelles blant annet at MOOC ikke eksisterte som fagfelt i 2016 da Drive ble
etablert, og at NTNU MOOC har blitt bygget opp fra grunnen av og har vokst frem dynamisk
etter hvert som ulike behov har meldt seg. Leder ved Drive har selv jobbet mye med MOOCprosjektet, som er tett knyttet til NTNU Beta.
Nært knyttet til NTNU MOOC er utvikling og drift av Digit-plattformen. Dette beskrives av
flere som gode løsninger og som noe av det viktigste Drive har arbeidet med. I et intervju
beskrives Digit-plattformen som en «veldig god løsning, en kjempegod nettkurs-plattform».
Digit-plattformen beskrives av Drive som et forskningsinformert pakkeløp utviklet for ansatte
som vil utvikle egne nettkurs og -emner, inkludert det nylig lanserte nettkurset DriveX som er
utviklet for teknisk, pedagogisk og multimedial kompetanseheving. Leder for Drive gir også
uttrykk for at DriveX-tilbudet gir gode muligheter for å tilrettelegge for skalering for campus i
alle tre studiebyer. Evalueringskomiteen har ikke tatt stilling til hvorvidt DriveX har fungert da
tilbudet ble åpnet etter at våre intervjuer var gjennomførte.
Det har likevel vært utfordringer knyttet til utviklingen av Digit-plattformen. For eksempel har
det vært administrative utfordringer, som at det ikke har vært mulig å koble sammen
kursmodellen og systemet FS, noe som har medført blant annet at autogenererte kursbevis ikke
automatisk registreres som digitalt tilknyttet dem som gjennomfører kursene. I dag ligger Digitplattformen åpent tilgjengelig:
«Nettkurset ligger åpent, hvem som helst kan gå inn å ta og se det, det er i betaversjonen enda,
Slik flere påpeker er Digit-plattformen et pakkeløp som sies å utgjøre en viktig leveranse fra
Drive. Drive selv sier at de opplever dette som en god oppskrift på hvordan man kan gå frem
for å lage et nettkurs. Det er vanskelig å vurdere hvor mye arbeid det var å bygge opp den
nødvendige kompetansen og teknologien for å etablere plattformen. Ifølge noen har
enkeltpersoner vært spesielt viktige for at MOOC og Digit-plattformen har lykkes.. Et sentralt
spørsmål er hvordan NTNU skal ivareta kompetansen og drift av plattform og nettkurs
framover.
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I flere av intervjuene trekkes det frem fokus på plattformteknologi og det Drive har bygget opp
av kompetanse knyttet til MOOCs som Drives kanskje viktigste leveranser. Flere mener at det
her har blitt utviklet viktig kompetanse som bør videreføres og videreutvikles. Likevel er det
flere som stiller spørsmål med innretningen i tilbudet. Flere samarbeidspartnere mener for
eksempel at Drive ikke har hatt nok fokus på brukerperspektivet. For eksempel opplever en
vitenskapelig leder at Drive er veldig opptatt av MOOC, uten at dette ses som særlig relevant
for resten av miljøene på NTNU. I et annet intervju trekkes betydningen av å ha
brukerperspektivet når en skal formidle tjenester til ansatte, og det antydes at Drive har en vei
å gå når det gjelder å treffe egne brukere. Det uttrykkes slik:
«Har nå ofte på meg brukerperspektivet da, når jeg tenker på Drive. Også fordi jeg får
tilbakemeldinger fra koordinatorene våre og faglærere, undervisere. De skjønner ikke
helt hva Drive er i forhold til Læringssenteret eller Uniped. De skjønner først hva Drive
er når de får Drive ved siden av seg og de får se og høre hva de kan tilby. Og MOOC
og den biten der også, altså de her nettkursene som blir lagt ut fra Drive sin side og.
Den nettsiden er litt sånn ... Det er mange som lurer på om det er hilsen NTNU eller er
det hilsen et frittstående ... ja, prosjekt som ikke nødvendigvis.»
5.2.2. NTNU Beta
NTNU Beta er ment å tilrettelegge for utprøving av nye digitale plattformer og tjenester for
fagmiljø som ønsker å styrke undervisning og læring, og skal bidra til miljøenes utvikling av
kompetanse i valg, innføring og utnyttelse av ny teknologi og digitale tjenester, samt bruk for
å heve kvaliteten på utdanningsområdet.
Beta skal følge igangsatte prosjekt, gi teknisk støtte til MOOC og plattform, støtte eksisterende
teknologi, gi støtte til ny teknologi, samt jobbe teknologisk og pedagogisk. Prosjektet har behov
for juridisk kompetanse, har blant annet brukt manager programvare og samarbeider med
NTNU IT, sikkerhetssenteret Gjøvik og jurister ved NTNU. I hovedsak brukes mye av tiden i
Beta til drift av MOOC-plattformen og utviklingen av nettbaserte kurs.
Ansatte ved støtteenheter fremhever Beta slik;
«… tar kontakt med Beta når vi får henvendelser fra fagmiljø, som vi vet at Beta sitter
med kompetanse eller erfaringer på utprøvinger av teknologier.»
Det trekkes frem at endring tar tid, og videre at;
«Når man da skal teste ut nye tekniske løsninger og man skal ta hensyn til at fagmiljøene
skal få tilpasse seg, så må man ha prosjekter som varer over lengre tid.»
Sitatet viser at Drive har kompetanse som andre støtteenheter ved NTNU mangler, særlig
knyttet til utprøving av enkelte teknologiske løsninger, og gir videre uttrykk for at en sentral
enhet kunne være en løsning:
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«Det er kjempefint at vi har den spisskompetansen de sitter med i NTNU Drive, og det
er viktig at det kommer inn i en sånn sentral enhet tenker jeg, som en støttetjeneste, som
vi kan ta med oss videre da.»
«At vi har nytt godt av kompetansen som sitter på Beta når vi skal ... altså Beta-teste.
Teste ut ting, læringsverktøy eller systemer og tjenester som skal brukes av fagmiljø
eller undervisere. Så er vi nesten avhengig av å ha noen gode Beta-testere sammen med
oss da, som kan se på IT arkitekturen i forhold til ... flere ting.»
I intervjumaterialet finner vi at også på dette området har Drive vært nødt til å bygge opp
kompetanse over tid, og har møtt på en god del problematiske sider knyttet til balansegangen
mellom å prøve ut ting og hva man som organisasjon må forholde seg til når det kommer til
regelverk og reguleringer. En ved NTNU som har fulgt utviklingen over tid sier følgende:
«Og sånn som jeg har forstått det, så har det ikke vært noen spesielt dedikerte
administrative ressurser til ... til Drive sånn som det har vært lagt opp. Og – og det er
– det er for dårlig, fordi at det er utrolig krevende, det regelverket de opererer innafor.
Og – og det kan ikke forventes at disse her faglig ansatte er kjent med det. Selv om de
kanskje har dette her som et – et område de brenner for, så – så tror jeg at det blir for
stor risiko for institusjonen å bare overlate der – Så jeg tenker at det skulle ha vært mer
dedikerte administrative ressurser knytta til den biten der, for å sørge for at det blir
ivaretatt.»
Det har vært behov for å undersøke juridiske problemstillinger knyttet til anskaffelser og
databehandleravtaler, og bruk av nye digitale verktøy ved NTNU som en leverandør leverer,
lagring på egne systemer og forpliktelser i forhold til ansvaret både for hvordan konkrete
leverandører behandler personopplysninger og bruker dem videre, osv. Det ble vektlagt at
NTNU sitter med ansvaret dersom det går galt hos databehandleren eller leverandøren f.eks.
om personopplysninger kommer på avveie. Det er knyttet strenge regler til dette og det påpekes
at de samme reglene gjelder selv om man kaller det en uttesting og en pilot. En som arbeider
med feltet sentralt, sier;
«Det hjelper ikke om man bruker de begrepene på det. Og denne her bevisstheten, den
har nok – jeg har inntrykk av at det har blitt – blitt stadig bedre hos de som holder på
med Drive. Etter hvert tror jeg de begynner å bli ganske bra på det. Men det tror jeg
har vært en ganske bratt læringskurve, og jeg ser jo at vi har hatt avvik som
sannsynligvis kanskje kunne ha vært unngått hvis man hadde tenkt litt mer over dette
her i oppstarten og organiseringa.»
Viktigheten av å ivareta det juridiske aspektet også ved utprøving av programvare omtales blant
annet slik;
«Det finnes jo veldig mye bra der ute på markedet, og det er lett å på en måte – å inngå
en avtale med dem for en enkeltperson som – men i det øyeblikket NTNU skal ta noe i
bruk, og vi skal gi – gi det som et tilbud til våre studenter og faglærere, så må vi ha ting
i orden på den avtalemessige, juridiske sida (…) Men ikke sant, det finnes ingen gratis
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lunsj. Da betaler en med personopplysninger … og kanskje hvis summen er lav også, så
betaler vi med personopplysninger. For personopplysninger begynner å bli noe av det
mest verdifulle for en aktør å sitte med, sånn at det er attraktivt å få mange til å ta i bruk
verktøy hvor man behandler personopplysninger. Det i seg sjøl er attraktivt i dag, fordi
at man sier jo det at personopplysninger er den nye oljen.»
Når en ser de administrative ressursene knyttet til Drive, som i lange perioder var en 20 prosent
stilling, er det nærliggende å tenke at denne komplekse siden av virksomheten som Beta
representerer kunne hatt nytte av å være innlemmet i et mer robust system mer direkte underlagt
en profesjonell administrasjon.
Det er også verdt å merke seg at selv om flere trekker frem aktiviteten Beta driver med som
sentral, særlig utprøving av nye plattformer og teknologiske løsninger, er det flere interessenter
i organisasjonen som peker på betydningen av å drive sikkert.
5.2.3. NTNU IKU
NTNU IKU (Intern Kompetanse Utvikling) er en del av Drive sin aktivitet som er ment å gi
støtte til helhetlig utdanningsfaglig digital kompetanseutvikling og endringsledelse på institutt
og i fagmiljø. IKU beskrives som å skulle drifte egenproduserte kurs, holde workshops og delta
i prosjektsøknader på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
IKU vektlegges mindre i intervjumaterialet. Det kommer frem at det jobbes med å løfte frem
og synliggjøre IKU. Mye tyder, slik vi ser det, på at denne delen av Drive ikke har hatt god nok
utbredelse i organisasjonen, men potensialet løftes frem av enkelte. En fra et av støttemiljøene
uttrykker dette slik:
«Jeg skulle ønske at IKU var det som var løftet frem. Så intern kompetanse, utvikling,
den biten er kjempespennende og viktig og få gjort sammen med et fagmiljø, sammen
med et institutt og hjelpe dem å avdekke hva de trenger. Hvilket behov de har, hvordan
de ønsker å utvikle seg. Det er kanskje den aller mest spennende delen for NTNU tenker
jeg. For å begynne å løfte en hel gruppe sammen, å ha et felles mål som er forankret i
instituttledelsen. Den biten har jeg hørt minst om, og det er kjempesynd. Det som jeg
har fått med meg mest om, det er jo MOOC.»
Sitatet viser at det oppleves som en fullverdig tilnærming som ligger i IKU og kanskje et
uutnyttet potensial, på tross av at det er en del av Drives virksomhet som er mindre kjent og
mindre lagt vekt på i intervjuene. Dette er også i tråd med hva de involverte i Drive trekker
frem i sine intervjuer. Det satses også på delvis nettbaserte kurs og utviklingsstøtte gjennom
NTNU IKU, men i intervju med leder virker det som om det i hovedsak fokuseres på MOOCsatsingen.
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5.2.4. Forskning
En viktig del av Drives aktiviteter er forskning. Drive oppgir også selv at de driver
forskningsbasert. Forskningen er i hovedsak organisert gjennom forskergruppen DIGIT. I
porteføljen er det både nasjonale og internasjonale publikasjoner, og det er også en del
publikasjoner på høyt internasjonalt nivå. Forskningen fremstår som først og fremst knyttet til
FoU-aktivitet og forskning på egen praksis. Slik vi vurderer det kan det tenkes at det ville vært
hensiktsmessig med noe mer følgeforskning på tiltakene som settes i gang for å få mer
kunnskap om for eksempel hva som over tid kan styrke kvaliteten på undervisningen, om digital
undervisning kan øke studentenes motivasjon og læringsutbytte og redusere frafall eller
liknende. Eksempelvis kunne det vært nyttig med en sterkere kobling mellom Drives forskning
og mandatet, eller det Drive er forventet å levere på. En slik følgeforskning kan bidra til at
NTNU kan ta sterkere forskningsinformerte beslutninger på utdanningsområdet i fremtiden.
Noe av denne typen forskning kunne også vært gjennomført av eksterne aktører.
Det uttrykkes i noen intervjuer at Drive sin plassering kan være problematisk i søknadsprosesser
i forbindelse med blant annet forskning. En sier det slik;
«Det er vanskelig å konkurrere med digitaliseringsfokus opp mot mer lokalt forankret
forskning når søknadene må gjennom seksjon den ansatte er knyttet til».
Det at søknader må gjennom en annen enhet enn der Drive er plassert, kan neppe sies å være
hensiktsmessig. Det etterspørres også sterkere samarbeid mellom de lokale faglige
forskningsmiljøene og Drive, men dette vanskeliggjøres av manglende ressurser og tid internt
i Drive.
Intervjuene viser at forskningen har vært viktig for å dokumentere arbeidet som er gjort i Drive,
samt spesielt for utviklingen av egen plattform til nettkurs. Dersom en ser de ulike datakildene
under ett kan det synes som forskning av NTNUs digitaliseringsprosess, -politikk og -aktivitet
kan være en ide som kan følges opp i den fremtidige prosessen. Også flere av de administrativt
ansatte er opptatt av dette med å drive følgeforskning på det de utvikler og driver med. Det
virker som det er noe uklare grenser på hvorvidt man har forskningskompetanse og muligheter
i stilling for å drive forskning. En administrativt ansatt ved et av støttemiljøene uttrykker dette
slik;
«Så vi er jo blitt oppfordret til også å skrive [...] selv om vi er administrative. Fordi at
vi sitter så tett på en del utviklingsprosjekt. Så vi jobber på en måte inn mot, og
samarbeider med forskningsmiljø også i enkelte prosjekt og sånt, der vi faktisk er ... Så
dette er nok noe som er under utvikling i forhold til hvordan man ser på det. For vi er
vel en sånn enhet som ... Det er jo egentlig fagpersoner, mange av oss er lærere, og så
er vi i en administrativ stilling som ikke er funksjonærer, men mer rådgivere og
veiledere. Så vi er liksom en plass imellom der.»
Sitatet kan forstås som et ønske om å drive mer forskningsbasert, og at man som underviser og
aktør i feltet ser potensial for å koble egen virksomhet tettere mot det man vet fra forskning,
men også selv å kartlegge og samarbeide med forsker om enkelte prosjekter. Noen hadde ønsket
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at forskningen var mer rettet inn mot å utvikle virksomheten. I et av intervjuene med et av
støttemiljøene uttrykkes det slik;
«De deltar på webinarfestivalen som Læringssenteret har, ser jeg. Stiller opp på
Læringsfestivalen, men forskningen deres for meg har ikke vært tydelig. Hva de har
forsket på, eventuelle resultater, hvor ligge de i forskjellige prosesser med
følgeforskning?»
Sitatet illustrerer noe flere andre funn også peker på, at enkelte ikke identifiserer seg med
forskningen og aktivitetene til Drive. Selv om dette ikke gjelder alle, er det likevel påfallende
at flere tar opp liknende tema. Sitatet viser imidlertid også at Drive deltar på konferanser og
holder innlegg ved ulike faglige arrangementer, som jo er med på å skape kontakt med ansatte
og å spre informasjon om egen virksomhet. Drive oppgir selv at forskning er en viktig del av
egen virksomhet, men få av intervjudeltakerne sier noe om dette aspektet ved Drive. En sier at
dette kan tyde på at Drives forskning ikke når så godt ut.
Særlig ett miljø er opptatt av at støtten de gir til utvikling av undervisning skal forankres i
forskningsbasert kunnskap. Dette miljøet er spesielt opptatt av forskning på undervisning og
utvikling av forskningsbasert kunnskap knyttet til studentenes læringsprosess. De understreker
også viktigheten av å reflektere kritisk over sentrale begreper, som for eksempel digital
kompetanse. En av de ansatte sier for eksempel forstår begrepet digital kompetanse.
«… dette her med digital kompetanse – ja, visse saker som rent håndverk ... det må vi
lære oss. Men det handler minst like mye egentlig om å stille rett spørsmål til de
verktøyene vi faktisk bruker ... det som kanskje savnes littegranne er en sånn
grunnforståelse av hvordan digitale dokumenter egentlig fungerer i det hele tatt. Altså
problemet som jeg opplever om og om igjen, er at jeg opplever eller tenker omkring
digitale verktøy og digitale dokumenter og tilnærminger som en kopi av hva vi vanligvis
gjør manuelt. Altså vi kan ta eks – du hadde powerpoint slides … og før det hadde du
overhead foliene. Det er – det blir litt bedre, kanskje, men det er ikke – man tenker ikke
radikalt annerledes omkring de mulighetene som finnes når vi – når vi skifter fra det
ene til det andre».
En annen er opptatt av at satsingen på digitalisering bør være tettere fulgt av både bred og
spisset forskning, der man spesielt ser digitaliseringsprosjekter opp mot det større målet om
kvalitet i utdanningen;
«Jeg synes jeg ser litt av i en del av de prosjektene som startes opp, at ... og spesielt på
utdanningsområdet da. At det kanskje er en for overdreven tro på at digitalisering
nødvendigvis gir økt kvalitet. Og det må faktisk undersøkes. Så det er nesten ansvarsløst
å sette i gang prosjekt uten at man forsker på det, når man digitaliserer innenfor
utdanningsområdet.»

72

En sluttkommentar angående forskningsvirksomheten er at både organisering, støtte fra ledelse
og innretning på forskningen har hatt ulike utfordringer, noe som kan spille inn på
forskningsaktiviteten, og det er også vanskelig å vite hvor mye av de ansattes tid som har gått
til denne delen av virksomheten. Ut fra intervjuene synes det som flere av de ansatte har hatt
relativt lite forskningserfaring da Drive startet som prosjekt. Men de er gitt rom til å holde på
med forskning – dette gjelder også ansatte som ikke nødvendigvis har hatt forskning i sine
stillingshjemler. Det kan tenkes at en slik prioritering kan ha gått på bekostning av andre
leveranser, men vi kan ikke konkludere med noe her, utenom å kommentere at det er
indikasjoner i denne retningen i flere av intervjuene.

5.3. Samarbeid, samhandling og koblinger til andre tjenester og miljøer
I selvevalueringsrapporten oppgir Drive at de samarbeider administrativt med andre etablerte
enheter og prosjekter på områder som ligger i forlengelsen av egne kjerneaktiviteter, som anses
å bidra til å utvikle NTNUs digitale infrastruktur. De oppgir at det er et mål å få på plass «en
effektiv administrativ infrastruktur for undervisere som vil ta i bruk nye digitale tjenester, dele
læringsobjekter og undervise på nett». Det oppgis videre i selvevalueringen at noen av
arbeidsoppgavene i ulike enheter delvis overlapper hverandre. Internt oppgir de samarbeidet
med Multimediesenteret som mest fremtredende, og det vektlegges hvordan Drive har bidratt
til å styrke den video-pedagogiske kompetansen ved senteret. Videoprodusentene har delt sine
kunnskaper og erfaringer både i åpne nettkurs og i konferansebidrag med papers, samtidig som
de utgjør den multimodale kompetansen som benyttes i team som støtter undervisere som skal
utvikle nettkurs og -emner. Drive trekker også fram sitt samarbeid med Seksjon for
universitetspedagogikk (Uniped), spesielt når det gjelder leveranse og drift av fire
nettkurs/moduler til utdanningsfaglig basiskompetanse. Samarbeidet med Læringssenteret har
vært rettet mot deltakelse i Læringsnettverket og overføring av nye teknologier fra Beta til linja.
Drive har ikke lyktes i å få til et utvidet samarbeid med IT-avdelingen, men deltok i
anskaffelsesprosesser av nytt LMS og har noe teknisk faglig samarbeid gjennom Beta. De
uttrykker et ønske om å få til «et samarbeid med Uniped om digital pedagogikk /
nettpedagogikk» og gir uttrykk for at dette bør ses som viktig i fremtiden.
Selv om hovedfunnet er at det er uoversiktlig med så mange enheter på NTNU og at samarbeidet
kunne vært bedre og tettere mellom enhetene, fremheves det flere positive aspekter knyttet til
samarbeid. Flere representanter fra Multimediesenteret, Læringssenteret og andre aktører med
erfaring med samarbeid med Drive trekker frem mye positivt. For eksempel poengteres det at
Drive har bidratt til at både Læringssenteret og Multimediesenteret har blitt noe mer enn bare
verktøyfokuserte eller teknologifokuserte tjenester, og at de også har blitt koblet til det
vitenskapelige og til forskning. Representanter fra noen av støttemiljøene opplever også at det
var større skiller mellom miljøene i starten enn det er nå, og at samarbeidet har blitt tettere og
bedre etter hvert.
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En annen form for nettverk som oppleves positivt fremkommer i noen av intervjuene med
støttemiljøene som samarbeider med Drive, blant annet et nettverk som kalles
«læringsnettverket», som:
«…består av kontakter eller koordinatorer fra alle fakultet. Hovedsakelig teknisk
admin., men vi har en underviser der og. Og det nettverket består av alle prosjekter som
går og snurrer sentralt, som er satt i gang av digitaliseringsprogrammet. Som har ... vil
ha en impact på hverdagen til undervisere og i forhold til læring og undervisning. Sånn
som Blackboard var en stor del av det, var en stor del av det nettverket. Nå er det Inspera
som har en stor del. Og der sitter jo Drive og, er representert. Så vi samarbeider jo med
hva de ønsker å formidle til fagmiljøene, om sine tjenester. Så det er en dialog da, via
nettverket også, mellom Drive, oss og fakultets koordinatorene. Så det er litt sånn mer
uformelt da.»
Likevel finner vi også uttrykk for noen utfordringer knyttet til samordning og samarbeid. For
eksempel trekkes det frem at mangel på en styringsgruppe har gjort koordinering av enhetene
som Multimediesenteret, Læringssenteret, Uniped og Drive vanskelig. Et annet moment som
trekkes frem i flere intervjuer er at det er en del overlapp mellom spesielt Multimediesenteret,
Læringssenteret og Drive sitt arbeid. Det uttrykkes derfor et behov i organisasjonen for en
enklere organisering og det å se tilbud i sammenheng;
«…det å ha et forutsigbart sted å henvende seg til, til å få hjelp til sånne oppgaver.»
«... Jeg tror, for undervisere og fagmiljøet på NTNU, så er det alt for mange
kontaktpunkt for hvor hjelpen kan finnes «…at det trengs en koordinering og
samstemthet mellom de her støtteenhetene, det ... er helt sikkert»… «Og behovene har
jo pedagogisk forankring, ikke sant, vi har noen oppgaver vi skal løse»
«At det og er vanskeligere å få i gang smidig og godt samarbeid om hva vi skal støtte
og hvordan vi skal være til stede for hele organisasjonen»
I intervju med vitenskapelig ansatte gir flere uttrykk for at Læringsstøttesenteret har vært langt
tydeligere til stede og har bidratt med mer konkret hjelp, som kurs i applikasjoner og støtte til
undervisningsvideo enn Drive. Det kommer frem i våre data at Læringssenteret har et tett
samarbeid med NTNU MOOC og NTNU Beta, men mindre samarbeid med IKU. Det antydes
at NTNU IKU kanskje kunne vært det mest aktuelle samarbeidet for Læringssenteret i og med
at det der er et sterkt fokus på pedagogisk utvikling. NTNU IKU har vektlagt for eksempel bruk
av teknologi i undervisningen der det er hensiktsmessig for studentenes læringsutbytte. I
intervjuene kommer det også frem at flere mener NTNU Beta burde vært koblet tettere mot
NTNU IT, blant annet når det gjelder utprøving av ulike teknologier. Flere ser at det er behov
for uttesting av ny teknologi. Det er da viktig å ivareta kompetanse som Drive har bygd opp.
Intervjuene viser at Drive og Multimediesenteret har et samarbeid som kan betegnes som
dynamisk og aktivitetsbasert. Multimediesenteret gjør en god del egne oppdrag knyttet til
digitale verktøy og undervisning, men der det krever noe mer gjennomarbeidelse og
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vitenskapelig kompetanse kobler de selv inn Drive. Det uttrykkes at støttemiljøer som
Multimediesenteret har stor nytte av Drive for bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Men her er
det ifølge intervjuene vage grenser. For eksempel sier en det slik:
«Der at vi ser at dette her ser ut til å være et nettkurs, dette ser ut til å være noe som på
en måte krever litt mer knaing i materien og på en måte gjennomarbeidelse, så
kanaliserer vi det til Drive, og da MOOC satsingen. Men så tar vi jo litt sånn avgjørelser
noen ganger og, at her er det kapasitet utfordringer, så vi må kanskje ta noe selv og
da.»
Noen av støttemiljøene forteller at de har brukt Drive for eksempel til å bli mer oppmerksom
på det pedagogiske ved utforming av videoer:
«Det er jo litt sånn, kanskje en yrkesskade, at vi blir veldig inne på hvordan vi løser det
på best mulig måte og øker kvaliteten teknisk da, på videoene. Men der har vi jo også,
må jeg jo si, nytt godt av at vi har hatt Drive miljøet inn hos oss [...] Videokvalitet. Som
også har på en måte ... det har båret med seg et litt sånn tankegods da, på at vi må være
litt mer oppmerksomme på hvordan utforming av videoer skal være og litt sånn hvordan
se det i litt sånn større pedagogisk kontekst da».
Noen av støttemiljøene har gjennom samarbeid med Drive blitt «utfordret på og bevisstgjort på
en del pedagogiske aspekter» ved digital undervisning. Dette gjelder spesielt hva som fungerer
og ikke fungerer;
«støtte til nettkursproduksjon som vi på en måte jobber med, så det har jo på en måte
vært en tydelig retning i Drive. Og der har vi jo på en måte både blitt utfordret på, og
også blitt bevisstgjort på hva det er som fungerer når man skal bruke video og andre,
på en måte, medieteknologier til undervisning på nett.»
Støttemiljøene uttrykker også at de har nytte av Drive sin kompetanse når det gjelder konkrete
aspekter som for eksempel universell utforming, men Drive har også hatt god støtte fra andre
støttemiljø, noe dette sitatet viser:
«Og [vårt miljø], vi har brukbar ... begynner å få brukbart med kompetanse der borte,
som Drive har fått nytte av. Nei da, så det blir litt sånn type ... det faglige, og så det
tekniske og så er det da liksom den litt overordnede.»
Flere av støttemiljøene uttrykker at de har bygget opp kompetanse som Drive har nytt godt av.
En leder uttrykker behovet for et mer samordnet og oversiktlig tilbud til de ansatte slik;
«Det er så mange initiativ og så mange tiltak og så mange krav ovenfra, at du ser
kanskje ikke skogen for bare trær.»
En viktig begrunnelse for å samordne og styrke tilbudet er at flere av de vitenskapelig ansatte
opplever et trykk for å digitalisere. Flere trekker også frem krav fra arbeidslivet, krav om
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digitalisering av undervisning, og ikke minst krav fra studentene om bedre digital kompetanse
og behovet for et samordnet tilbud. En leder i organisasjonen uttrykker dette slik;
«Og så tenker jeg jo litt at de her produktene som er utviklet, hva er det ulike
opplæringsmoduler skal være, hva bør fokuset være? Tema, hvilke arbeidsmåter er det
de skal fokusere på og sånt. Det må kobles tettere sammen med det som Uniped nå da
er i ferd med å utvikle. Sånn at det blir på en måte ikke to forskjellige butikker. Og det
skjer jo mye på Uniped nå, ikke sant, igjennom utvikling av ny utdanningsfaglig
kompetanse og oppbygging av det. Og det tenker jeg, det legger godt til rette for at det
som da Drive har gjort må på en måte sees i en sammenheng da. Og det må jo henge
sammen med behovet i organisasjonen.»
Utvikling av digital kompetanse og undervisning har ofte et pedagogisk utgangspunkt,
forskning på feltet (se kap. 1) viser at støtteenheter kan forenkle prosessene ved utviklingsarbeid
hvis de er godt koordinert. I intervjuene er det flere som trekker frem betydningen av å forvalte
gevinstene fra satsingen på Drive. Flere trekker også frem behovet for å lage effektive
fellestjenester som kan «kommunisere med alle». En annen sier at prosjekter som Drive må bli
et kollektivt løft for hele NTNU og ikke bare små fagmiljø. Et gjennomgående trekk er at det
er behov for større samordning av de ressursene som finnes for å satse mer på flere sider av
ansattes digitale kompetanse enn bare det som dreier seg om bruk av verktøy.
5.3.1. Avhengighet av administrativ støtte og samhandling
Vi vurderer det slik at aktivitetene i nettverket i Drive er svært avhengige av administrativ støtte
og samhandling på flere områder innad i NTNU og utad. Det kommer frem i vårt materiale at
jevnlig dialog med prorektor og lett og rask tilgang til seniorrådgivere i prorektors stab for
strategisk arbeid og avgjørelser er avgjørende. Aktivitetene i nettverket krever også rask tilgang
til juridisk støtte, jevnlig kontakt med controller og samarbeid med instituttlederne og HRavdelingene i forbindelse med ansettelser. Ifølge selvevalueringen benytter Drive også støtte
og tilgangsstyring fra kommunikasjonsavdelingen i forbindelse med spredning av informasjon
om aktiviteter og tilbud i programmet på nett. Drive samarbeider dessuten tett med NTNU
Videre sitt administrative støtteteam om for eksempel åpne studiepoenggivende
videreutdanningskurs og videreutvikling av NTNUs EVU-tilbud på nett, både organisatorisk
og strategisk.
Drive samarbeider også med andre teknisk-administrative enheter, som spenner fra utvikling
av Digital Learning Repository (DLR) til Nettbutikk. Drive var for eksempel blant de første til
å ta i bruk Inspera for digital eksamen. Drive er også representert i styret i prosjektet TETT PÅ,
et prosjekt om studentaktiv læring og SRS-systemer, og i Oversettelseskomiteen for
oversettelse av Open edX til norsk. Det administrative arbeidet i Drive har også i stor grad
handlet om å få på plass en systematisk tilnærming til databehandleravtaler, risiko- og
sårbarhetsanalyser ved pilotering av nye digitale tjenester og plattformer, samt etiske
retningslinjer for bruk av disse, som kan gjelde for hele NTNU. Her har Drive tatt initiativ for
å utvikle kompetanse internt, slik at de ikke trenger å benytte kostbare konsulenttjenester. Drive
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håndterer kontrakter med FutureLearn og UNIT, samt en rekke andre plattformtilbydere. Drive
er i sporadisk dialog med NTNUs jurister for å kvalitetssikre leveransene på disse områdene.

5.4. Flercampus
I de foreliggende intervjuene kan vi ikke finne at Drive har vært aktivt involvert i satsingen
tilknyttet flercampusundervisning, som i hovedsak handler om at undervisningen gis på flere
campuser samtidig ved hjelp av netteknologi. Flere av intervjugruppene opplever at Drive ikke
har hatt ansvar for dette. Multimediesenteret opplever for eksempel at de har blitt sittende med
ansvaret for dette, mens Drive mer har hatt en rolle der de skulle gi informasjon. En toppleder
på NTNU som fikk følgende spørsmål «Har du noe inntrykk av at Drive har vært viktig for å
nå ut i organisasjonen. Har du noe inntrykk av at de har en politikk på dette med
flercampusproblematikk?». Topplederen svarte da;
«Nei, der må jeg nesten si at det er jeg nok usikker på. Jeg vet ikke om jeg helt har sett
det, hvis det ikke har kommet noe i det siste. Men jeg må ta et forbehold, om jeg kanskje
ikke har innsikt i alt. Vi har jo hatt noe prosjekt knyttet til fysisk infrastruktur, altså
læringsareal hvor du driver med undervisning i sanntid og hvor du bruker digitale
læringsmateriell, men du har også undervisning hvor du fysisk er til stede i sanntid. Og
det har de nok ikke vært veldig involvert i. Så i den grad de har jobbet med ting som kan
brukes på tvers mellom tre campuser, så er det jo mer det at de har drevet med ren
digital undervisning. Og den kan jo tas i bruk av hvem som helst.»
Sitatet viser at det er uklart for flere intervjugrupper om Drive er involvert i å jobbe med
flercampusproblematikk. Ansatte hos Drive selv sier at de kan bidra med en del produksjon i
samarbeid med læringssenteret.
«vi ... et nært samarbeid med tidligere Multimediesenteret og – som nå er nedlagt –
Læringssenteret. Vi har et nært samarbeid med – bortimot daglig – med
Læringssenteret. For der har vi også et fysisk kontor som – som da alle i Trondheim på
Drive kan benytte seg av ved behov. Og Læringssenteret kommer etter hvert også ned
på Kalvskinnet, der vi har 254, altså det der lavterskelstudio ... Så – så da vil vi
ytterligere få et nærere samarbeid med Læringssenteret. Ellers så tidligere
læringsnettverket, der altså alle – representanter fra alle fakultetene er inne, der er vi
med på alle møtene. Så – så ... har vi da som sagt – vi har brukt linjer, vi har brukt
strukturer i organisasjonen, vi har brukt våre nettverk, vi har brukt sosiale media, og vi
har vært inne i et bredt spekter av fagmiljø. Jeg tror kanskje det– det er kanskje»
Ut fra de som jobber med flercampusundervisning er det flere som ikke kjenner til at Drive har
vært involvert på noen måte, men at de sitter i en gruppe om læringsareal. Leder av Drive gir
uttrykk for at det nystartede DriveX-tilbudet har potensiale for å gi gode muligheter for å
tilrettelegge for skalering for campus i alle tre studiebyer. Uniped fokuserer på likeverdig
undervisning på de ulike campusene, i stedet for å snakke om hvordan de kan overføre video
fra en campus til en annen. Flere oppgir at det er lite fokus på helheten i satsingen på dette
feltet. Noen kommer også med innspill til en annen og forbedret organisering – som retter en
kritisk pekefinger mot sentrale bestemmelser som «tres ned over organisasjonen uten å være
faglig begrunnet», slik en sa det. En annen sa at:
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«Det er gjort sentrale bestemmelser om at forelesninger fra Trondheim skal overføres
til Gjøvik f.eks. Slik kan det ikke være.»
En annen litt mer kritisk stemme problematiserer «overordnede» bestemmelser om likeverdig
undervisning, som ikke blir likeverdig eller god løsning i praksis, slik denne vedkommende
trekker opp betydningen av å drøfte de faglige sidene før beslutninger tas og mener en må stille
spørsmålet;
«Hva er likeverdig undervisning på forskjellige campuser... istedenfor å stille spørsmål
om hvordan vi kan overføre video samtidig fra det ene stedet til det andre? Men det er
et sånn typisk eksempel, tenker jeg, når vi prater om digitalisering, å stille et helt absurd
og feilaktig spørsmål som så setter i gang ganske store tiltak og ganske kostbare tiltak
også ... Der man ender opp med løsninger som jeg skulle klassifisere som relativt suboptimal ... bare for at man i starten ikke har fundert tilstrekkelig nøye, man har ikke hatt
rett perspektiv eller rett inngang til problematikken – altså drøftet forskjellige
perspektiver på hva som er egentlig problemet eller utfordringen vi skal løse. Så det
tenker jeg er et veldig, veldig godt eksempel...»
Sitatet viser betydningen av å problematisere de sentrale faglige sidene knyttet til digitalisering
før større beslutninger tas. Flere er kritiske til at man ikke undersøker hva som er fordeler og
ulemper med ulike løsninger og hva løsningene faktisk forutsetter pedagogisk sett, for at de
skal lykkes og bli fullverdige løsninger som kan gi bedre utbytte for studentene. De ansatte må
ha den nødvendige kompetansen og vite noe om hva de ulike tilnærmingene til å bruke digital
teknologi på tvers av campus innebærer av krav til format, studentaktivitet, tilrettelegging av
læringsprosessen.

5.5. Et tilbud til «ansatte flest» – en støttefunksjon i organisasjonen?
Et sentralt moment i mandatet var at Drive skulle bidra til digital kompetanse hos de som
underviser. Men noe som går igjen i flere av datakildene og er et klart funn, er at Drive ikke har
lykkes med å nå en stor del av de ansatte med å styrke deres digitale kompetanse. Drive har
tilsynelatende først og fremst nådd ut til personer som allerede har interesse for digitalisering
eller selv har kjent et behov for støtte på dette området. Dette sitatet er et uttrykk for dette:
«... det er så stort strekk i laget vet du, at jeg tviler på at i ... I de flotte leveransene sine,
treffer den store massen. Men henvendingsmessig, at jeg sender folk videre og at de får
hjelp, det tror jeg. Da får de mer håndfast hjelp, men MOOC'ene, e-læringen, nettkursene
... jeg tror ikke det treffer med enn som sagt, kanskje de aller, aller ivrigste 10 %. De som
er excellent i Blackboard, de som allerede bruker læringsverktøy og allerede har et ganske
høyt nivå da, på sin hybrid pedtec. kompetanse. Det er min vurdering.»
Noen av tallene fra spørreundersøkelsen til ansatte peker også i denne retningen. Selv om det
er høye tall generelt når det gjelder hvor mange som oppgir «aldri» å ha fått støtte fra NTNUs
støttetilbud til digitalisering, er tallene høyest for Drive (85,3%).
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I intervjuet med prodekanene fremgår det også at få har kjennskap til Drive. Flere av de som
har kjennskap uttrykker at Drive ikke treffer bredden av ansatte i fagmiljøene. Drive har vært
relativt lite synlig og de har ikke klart å fange interesse blant mange av faglærerne. En sier dette
slik
«… er det pinlig at jeg vet så lite om dem?........ ………Så – så jeg vet rett og slett for
lite om dem. Jeg vet ikke hva de skal bidra med.»
En annen sier noe lignende:
«Det er sikkert et bra kompetansemiljø, men når de er så usynlige at ingen vet om dem
er det utfordrende. »
En årsak til at det kan være utfordrende å nå ut kan være at ansatte på Drive foretrekker å jobbe
over tid med de som tar kontakt med dem. På nettsiden ntnu.no/drive fremgår det blant annet
følgende:
«Tiltakene har et mer langsiktig perspektiv fordi endring av utdanningskulturer krever
minst to års systematisk arbeid.»
En leder nevner også at Drive hovedsakelig tilbyr støtte dersom det allerede eksisterer en
etterspørsel etter støtte ute i fagmiljøet. I mandatet brukes imidlertid formuleringer som
«...legge til rette for å heve kompetansen blant ansatte i organisasjonen...». Andre
formuleringer, som: «Bidra til økt digital kompetanse, økt bruk av digitale tjenester og
studentaktive læreprosesser...» fra skisserte effektmål, synes også å kreve en mer aktiv rolle fra
Drive-prosjektet i å være tilgjengelige, men også pådrivere for digitalisering. Det som står
nedfelt i mandatet er altså ikke nødvendigvis helt sammenfallende med den praksis som har
utviklet seg over tid i Drive.

5.6. Vektlegging av utdanningsfaglig kompetanse blant ansatte
I forbindelse med at NTNU har jobbet med en pilot basert på de skjerpede kravene i de nasjonale
retningslinjene for pedagogiske kompetanse trekkes det frem av Drive har levert moduler i
piloten som har vært under utvikling i det universitetspedagogiske miljøet det siste året.
Arbeidsgruppa for piloten har jobbet med en inndeling av tilbudet i en introduksjonsmodul og
valgbare moduler, med utgangspunkt i å sikre bedre kontaktflate, arbeidsfordeling og samspill
mellom de ulike støtteenhetene. Det universitetspedagogiske miljøet oppgir at de var opptatt av
å ikke stå alene for den pedagogiske kompetanseutviklinga, og ønsket å involvere de andre
støtteenhetene for å få til bedre samspill mellom enhetene. En av de ansatte sier dette slik;
«…i og med at det utdanningsfaglige kompetansetilbudet også skal være
forskningsbasert, så er jo det et viktig premiss som ligger til grunn da. Men – men jeg
bare vil si at en av de tankene våre med den rigginga var nettopp å skape bedre samspill
og skape en formell samarbeidsflate mellom støtteenhetene (…) studieprogramområdet
ved universitetspedagogikk skulle godkjenne modulene (…) Der er det laget en
kriteriesak på hvilke krav modulene skal oppfylle (…). Og der var det jo sånn nå at det
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var en del av de modulene fra Drive som var – som ikke gikk igjennom i
studieprogramrådet fordi at de ikke oppfylte kriteriene. Og det var kanskje spesielt at
det var ikke beskrevet hvordan de var forskningsbasert, f.eks. at de var veldig verktøy...
sentrert da, eller altså ... du kan oppsummere med at kanskje studieprogramrådet
etterlyste den derre kritiske refleksjonen».
Sitatet viser til et ønske som fremkommer om å vektlegge en mer kritisk og kompleks og
helhetlig tilnærming til ansattes digitale kompetanse. Flere ønsket seg en «oversetting» av
etiske dilemmaer og utfordringer en som underviser må forholde seg til i overgangen til digital
undervisning – og at det ble brukt mer ressurser på å trygge den enkelte ansatte.
Når vi ser samlet på de ulike datakildene finner vi også en diskrepans mellom hvordan Drive
presenterer seg på egne nettsider og måten de blir oppfattet i organisasjonen. I intervjuene
fremstilles måten de når ut i organisasjonen blant annet slik;
« ... En av hovedutfordringene vi har hatt – er at vi har hatt få undervisere som har lyst
til å lage nettkurs.»
Leder er imidlertid optimistisk og tenker at utviklingen kan snu, og uttrykker blant annet:
«…forhåpentligvis vil det bli utvida og bli brukt enda mer enn i dag». Leder peker her på
nettkurs-tilbudet Drive har.
Flere er opptatt av at tilbudet som gis må dekke de behov man har i ens eget
undervisningsoppdrag. Vi finner at svært få for eksempel jobber med MOOCs – de har heller
et behov for å bygge opp kompetanse i å utvikle egen undervisning og bruke digital teknologi
på måter som «gjør at en oppnår noe mer enn en kunne oppnådd uten». En sa det slik;
«Hva er MOOC, hvordan i all verden skal jeg ta med meg det her med digital
kompetanse i det formatet som Drive har levert da?»
Flere er opptatt av å se utvikling av digital kompetanse mer som en integrert satsing på
undervisningskvalitet generelt sett. Mange ønsker å legge til rette for å utvikle gode
læringsarenaer – og bruke digital teknologi for å understøtte dette, men enn å bruke digitale
verktøy i seg selv;
«Og vi vet jo at variasjon kan være et godt pedagogisk prinsipp. Så det handler egentlig
om hvordan vi kan legge til rette for gode læringsarena. Både digitalt, men også på
campus.»
En annen sier at;
«Å ha fokus på studentens læring blir jo det viktige … og at det kanskje er en for
overdreven tro på at digitalisering nødvendigvis gir økt kvalitet.»
Det kan altså virke som tilbudet fra Drive ikke treffer bredden av ansatte når det gjelder behov
ansatte har i den generelle undervisningen og utdanningsfaglig kompetanse hos ansatte flest.
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Som vi vil komme tilbake til i kapittel 7, oppfatter vi at det kunne vært tettere kobling mellom
det universitetspedagogiske miljøet og Drive.

5.7. Oppsummering
Med utgangspunkt i å svare på «om tiltakene iverksatt i forbindelse med satsingen Drive har
bidratt til målsettingen» (jfr. evalueringsmandatet48) så viser intervjuene at relativt mange har
opplevd de ulike tiltakene og hovedaktivitetene til Drive som litt på siden av det de har hatt
mest bruk for. Vi finner at Drive har et potensiale både for å dele og utvikle ansattes kunnskaper
om hvordan nye teknologier og digitale tjenester kan øke kvaliteten på undervisning og læring.
Men i stedet for at hovedaktivitetene har vært rettet mot å øke ansattes digitale kompetanse og
bruk av nye teknologier blant undervisere generelt, har hovedaktivitetene kanskje først og
fremst nådd det man kan kalle spesielt interesserte og de som selv har kontaktet Drive. Vi finner
ikke fullt samsvar mellom måten Drive presenterer egen aktivitet på egne nettsider og i
selvevalueringsrapporten med det de ulike intervjugruppene forteller. Vi må ta forbehold om at
dette kan skyldes vårt utvalg, selv om vi har tatt utgangspunkt i miljøer Drive selv har oppgitt
som fagmiljø de har hyppig kontakt med. En annen årsak kan være at noen av lederne vi har
intervjuet kanskje ikke har kjent godt nok til det samarbeidet fagmiljøene deres har hatt med
Drive. I tillegg er det noe i materialet som tyder på at Drive har brukt tid på å bygge opp egen
kompetanse, på valg og tilpasning av teknologi, og at det først nå (etter at våre intervjuer ble
gjennomført) at de (jfr. Sluttintervju med leder) har skapt et tilbud som retter seg mot bredden
av ansatte ved NTNU. Hvordan dette har fungert sier ikke vår evaluering noe om.

48

Se vedlegg nr. 2
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6. Robuste systemer for undervisning og læringsstøtte?
– ønsker og mulige løsninger?
I dette kapitlet ønsker vi å se resultatene fra vårt datamateriale og satsingen på Drive i et noe
bredere perspektiv, før vi i kapittel 7går mer spesifikt inn på å gi anbefalinger. Selv om vi også
trekker frem funn fra spørreundersøkelsene med ansatte og studenter, bygger kapitlet likevel
hovedsakelig på at vi har spurt Drives ansatte og miljøer med tilknytning til Drive om hva de
tenker om veien videre. Tematikkene utgjorte en av fire hovedpunkter i vår intervjuguide, som
tok utgangspunkt i følgende overordnede tematikk:
1) Hva tenker du om NTNUs satsing på digital kompetanse og utvikling av
undervisningskvalitet fremover?
2) Er det tiltak du vil anbefale i den videre satsingen?
3) Hva bør bevares?
4) Hva bør en tenke nytt om?
Informantene ble også utfordret på hva de mente var sentrale forslag for å ivareta den faglige
og pedagogiske kvaliteten rettet mot studentene (fra mandatet til Drive). Vi har lagt vekt på å
løfte blikket og fremheve både trekkene som går igjen og de som skiller seg ut i materialet - og
har spesielt sett på de funnene som sier noe om hva utviklingen fremover bør dreie seg om.

6.1. Behovskartlegging, systematisk evaluering og følgeforskning –
lavterskeltilbud som treffer
Flere av de som er intervjuet kommer inn på at det er behov både for bedre kartlegging av
organisasjonens behov, planlegge i tettere dialog med linjeorganisasjonen og gå ut med tilbud
på måter som når ut i hele organisasjonen. Flere trekker frem at måten Drive har vært organisert
som et prosjekt, som har ligget litt utenfor linjen, ikke har vært tett nok påkoblet aktiviteten og
ansatte i organisasjonen. Dette settes i sammenheng med manglende eller lite vekt på
kartlegging av behov i organisasjonen. En sentral leder sier dette når hun ser tilbake på Drives
tilbud;
«... For det hadde gjort det litt lettere for dem å bli en del av de strategiene som forelå
på fakultetene og hva det var som var fakultetenes behov og anliggende. Og da er jeg
litt sånn usikker på hvor mye ... om det de har produsert og fått til, at det liksom har
truffet på best mulig måte da. Jeg vil overhodet ikke si at det ikke har vært verd noen
ting, det er ikke det jeg sier, men jeg vet ikke helt om de har truffet der skoen har trykker
mest da.»
En annen sier det slik;
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«Har nok ikke vært helt optimalt, rett og slett. Jeg vet ikke om vi har klart å koble Drive
tett nok på de strukturene som linjen har hatt behov for. Så det der med i hvilken grad
Drive har kommet tett nok på fagmiljøene og fagmiljøenes behov på en systematisk
måte, det er jeg litt usikker på.»
Et gjennomgående trekk når det gjelder veien videre peker altså mot at NTNU bør velge en
organisering som i større grad fanger opp organisasjonens behov. Noen
studieprogramrådsledere sier at Drive burde «ha en mer oppsøkende virksomhet, det holder
ikke å bare legge ut ting på nettet». Flere er opptatt av at satsingen videre må være i tråd med
de ansattes behov på måter som får gjennomslag lokalt, og trekker frem betydningen av å
langtidsplanlegge og å lage en god overordnet struktur for arbeidet. En fra et av støttemiljøene
sier dette slik;
«…jeg tenker at en kunnskapsorganisasjon bør vite mer om hva som er behovene. Man
kan ikke anta. Og så, når man vet det, så må man sørge for at det er samsvar i forhold
til støtte, for å støtte … Og så må selvsagt støttemiljøene jobbe med å finne skalerbare
måter, hensiktsmessige måter. Og måter som også modellerer god praksis hvis vi driver
opplæring blant annet.»
Mange er også opptatt av at NTNU bør ha flere lavterskel-tilbud for å utvikle digitalisering av
undervisning, og at det bør tilbys støtte for ansatte på ulike nivå når det gjelder digital
kompetanse. Det er viktig, slik mange ser det, at alle kan få hjelp til videre utvikling, uavhengig
av hvor langt de har kommet i utviklinga av digitalisering av undervisning. Dette gjelder både
når digitaliseringen skjer på eget initiativ og sammen med kollegaer på egen enhet. Særlig de
vitenskapelig ansatte mener fokuset bør være på basale ting, for eksempel understrekes det at
om noen skal prøve ut noe de ikke har prøvd før, er det for å lykkes avgjørende å ha med seg
noen som kan gi brukerstøtte. Noen er også opptatt av at initiativene må komme nedenfra –
fordi fallhøyden og fremmedgjøringen blir langt større dersom noe kommer som pålegg fra
ledelsen sentralt og uttrykker for eksempel at «en negativ erfaring er nok til at de ikke prøver
de neste fem årene.» En annen utdyper at behovet for at fagnært støttetilbud. Det bør komme:
«…veldig nært der folk faktisk står... Og jeg tror ikke at det er de store, store tekniske
tingene folk sliter med, men altså det er rett og slett hvordan kan jeg få til sånn at man
snakker i et kvarter, og så skal studentene – at du skal ha en flate der vi deler noe,
altså... Noen som kan hjelpe dem på en måte det å tenke – ja, kanskje også skjønne at
spørsmålene en stiller (for å få til aktivitet) kanskje ikke er helt riktig».
Noen oppgir at det er i samtalene med noen som for eksempel stiller kritiske spørsmål eller
kommer med alternative løsninger eller utfordrer ens forståelse at en begynner å diskutere, og
blir klar over hva en egentlig ønsker å få til, som dekker et behov en har i tilretteleggingen av
studentenes læring. En sier det slik:
«… Og så tror jeg at du skal liksom ikke kimse av at det der ... hvis ikke ting er
tilrettelagt, hvis ikke du har systemene tilgjengelig, hvis ikke noen kan hjelpe deg med
kamera som flytter seg etter deg i rommet eller – altså helt ... basale ting. Jeg tror det
er mye, mye viktigere enn ... digitale verktøy. Og det å ha – vite at– nå skal jeg prøve ut
84

noe som jeg aldri har prøvd ut før, et verktøy jeg ikke kjenner – det å ha noen som støtter
deg underveis i det arbeidet – Altså det ser jeg jo i – i noen av de prosjektrapportene
som vi har fått inn nå. I hvert fall i en da – som handler om innført et verktøy for
samlesing, som er veldig avansert, veldig vanskelig... Og de har ikke fått den
brukerstøtten underveis, verken fra studentene sin side eller fra faglærerne sin side. Og
da er det … da renner det ut med oppvaskvannet. Det blir ingen ting av det, og alle får
en dårlig erfaring med bruk av digitale verktøy, som egentlig kanskje var en god ide,
men som rett og slett – det er ikke nok støtte når en skal prøve noe nytt…»
Flere lokale tilbud er utviklet ved NTNU, slik som Blink, Seed og PLUS, for å møte denne
typen «lavterskelbehov» i overgangen til digital undervisning. Tilbudene er alle koblet til
fagmiljøene, som også har en «bredere» og mer faglig forankring til undervisningsutvikling
lokalt, hvor noen også har svært positiv erfaring med å samspille med andre støtteenheter ved
behov i en slags «ad. hoc. – organisering» som er relativt uformell. En sier om dette at det…;
«…fungerer veldig, veldig bra, for der har vi en person med fra IT sentralt, som vi kan
drøfte ulike spørsmål med. Og som ... har en veldig fin inngang i – når det gjelder det
digitale, å åpne opp hvis det er for streng // Sier at OK, vi kan jo ganske mye, men vi
må være bevisst omkring hvilke valg vi tar. Og det tør være veldig hjelpsomt. Så det er
en velfungerende samarbeidsarena».
Noen trekker frem at problemet med enkelte støttetilbud er at man opplever at når man tar
kontakt, så har de «ikke kapasitet til å støtte på individnivå, lengst nede i kjeden». Både
Multimediesenteret og Drive nevnes i denne forbindelsen. Noen sier også at de får høre at
dersom det er et større prosjekt så kan vi gjerne hjelpe til, men ikke sånn «på lavterskeltilbudssiden». En sier dette slik;
«hvor skal en enhet som er såpass høyt oppe sikre at de kan ha et bra tilbud og støtte
alle – alle ulike faglærere ute der, om nå alle helt plutselig skulle velge å ha – å
utvikle MOOCs, f.eks. Jeg tror at det er helt enkelt et kapasitetsspørsmål. Og det tror
jeg folk har opplevd, at det fungerer helt enkelt ikke. Du har en ide, og så får du ingen
hjelp i det hele tatt, for prosjektet er for lite eller kapasiteten ikke finnes der. Og det
som hender da er at folk bare slutter... Ellers så tror jeg det er ikke tilstrekkelig om
man bare kan få den typen av støtte når man søker på undervisningsmidler eller Dikumidler ...
Drive har altså ikke blitt utviklet på bakgrunn av en behovsanalyse, det virker som det i stor
grad har vært opp til ledelsen i prosjektet å selv definere og velge vei i virksomheten de
fokuserer på, heller enn å hente informasjon fra målgrupper i resten av virksomheten. Dette er
også noe man har vært klar over og bevisst på. I intervjuet med prorektor uttrykkes det slik:
«Den veien ble nok litt til mens vi gikk, i det vi på en måte så hva som hva ... hva skal jeg
si ... [...] Når det ble på en måte etablert, så tror jeg nok opprinnelig at det var tenkt at det
skulle være litt bredere. For å si det sånn. Enn bare å holde på med MOOC tilnærming og
Beta utvikling og skape de her produktene. Men det var jo de her produktene med
muligheter for å lage opplærings moduler som var det som var det opprinnelige på en
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måte. Tanken rundt det. Og så ble det vel smalet litt inn underveis i forhold til både
kompetanse og interesse hos de som holdt på da. [...] Og så har det på en måte da,
kanskje i etterkant, ramlet litt ... det er en del ting som har ramlet imellom de to enhetene
da. Som man kunne ha tenkt seg kanskje skulle vært mer tilstede i Drive. Men da var nok
på en måte løpet litt designet litt i forhold til Drive da. Så det ble nok gjort en vurdering
av at den der ... kan du si, undervisning materiellet som da var designet på en sånn måte
at alle kunne ta del i det, og melde seg på. Det ble på en måte en viktig faktor da. For det
som skulle være Drive sin funksjon. At det skulle være opplærings materiell tilgjengelig
for alle sammen. Så i hvilken grad vi hadde ... om vi hadde ... Vi hadde nok kanskje en
tanke rundt å skape en endrings funksjon i institusjonen, men det var nok ikke så tydelig.
Ihvertfall ikke skissert ut da, for å si det sånn. Da, når de startet opp. Mye som skjedde
samtidig for å si det sånn.»

En organisk utvikling kan ha mange styrker, blant annet at kreative og nyskapende ideer kan
skapes, ansattes kompetanse kan bygges opp og virksomheten kan være dynamisk. Samtidig
ser vi at utviklingen kanskje ikke alltid har vært i takt med organisasjonens øvrige utvikling og
organisasjonens behov. Slik vi vurderer det bør man i de fremtidige stegene i digitalisering ta
større hensyn til en kartlegging av behov og ønsker hos ansatte, fagmiljøene og øvrige enheter
på NTNU.

6.2. Robuste systemer for undervisnings og læringsstøtte?
Flere er opptatt av at veien videre både må ivareta en overordnet og en lokal satsing på
digitalisering og utvikling av digital kompetanse, og flere uttrykker at digitalisering i større grad
må forstås i sammenheng med undervisningsutvikling. I dette ligger, slik vi vurderer det, et
behov for mer robuste systemer som både har et blikk for helheten av NTNU som organisasjon
og det enkelte fagmiljø når en skal bygge opp en satsing på digitalisering i organisasjonen. En
leder i organisasjonen sier dette slik:
«Jeg tenker jo at på NTNU må en på en måte etablere fagmiljø rundt omkring flere
plasser som jobber med å utvikle digitale undervisningsformer. Så det må på en måte
være noe som ligger ute i fagmiljøet, og så må det være noe som ligger som
støttefunksjoner på en måte, på et sentralt nivå. Og så vil det nok fremover da, også
ligge funksjoner på fakultetene, som er ganske stor. Altså de største fakultetene, som på
en måte blir da en mellomvare mellom det som foregår fra et sentralt hold og det som
da er det fagnære, som en faglærer på et fakultet driver med.»
Det å ivareta de ulike nivåene innad i organisasjonen er det mest gjennomgående trekket i
materialet knyttet til veien videre. Ansatte i Drive er imidlertid spesielt opptatt av å følge
internasjonale trender og å følge med hva som skjer i omverden, særlig ved universiteter i USA
og England. Noen uttrykker bekymring over hvordan UH-sektoren stiller seg til digitalisering
og kunnskap om utviklingen fremover, og mener norsk UH-sektor ikke nødvendigvis er
oppdatert. Hovedfunnet, når man ser resten av datamaterialet som helhet, er likevel at både
vitenskapelig ansatte, ansatte ved støtteenheter og ledere ønsker å bygge opp robuste systemer
som fanger opp og ivaretar det store spekteret av interne utfordringer og dekker behovet for
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støtte lokalt ved NTNU. En vitenskapelig ansatt uttrykker seg slik om betydningen av å bygge
opp varige støttesystemer som er direkte rettet mot organisasjonens behov;
«…at man bygger opp et støtteapparat som kan støtte. For det blir ikke mindre behov
for undervisningsstøtte og læringsstøtte i fremtiden altså, og det tror jeg heller ikke
NTNU har tatt innover seg, enten det dreier om å videreføre det de nå har gjort med
tverrcampus, studieplan prosjektet og Blackboard. Alt dette er jo i likhet med Drive
prosjekt som er opprettet utenfor linjen, som har fått tilført mange millioner og som
snurrer og går, og så skal det leveres og så er det ikke bygget opp et mottaks apparat ...
og blir en del av den vanlige driften eller det vanlige utviklingsarbeidet da, som vi skal
holde på med … Hvis ikke kjører vi prosjekt, og så krasjlander det. Og så blir det
irritasjon og motstand mot nye systemer, tjenester og endring.»
Sitatet illustrerer det flere av intervjugruppene etterlyser: systemer som oversetter og
viderefører erfaring og kunnskap fra kortsiktige prosjekter. Flere er opptatt av å ivareta
kompetanse og å «spre» ideer som fungerer godt. De er opptatt av at NTNU finner måter å
sikre at prosjekter og praksiser som har fungert videreføres og «settes mer varig i system», som
en uttalte det. Et av flere eksempler på initiativ som nevnes og som har fungert godt var et som
rettet seg mot å jobbe med fagmiljø mer direkte, men som ble lagt ned etter at pengene gikk ut;
«Der hadde vi faktisk et prosjekt i digitaliseringsprogrammet som het «økt digital
kompetanse for studenter og ansatte,» og der jobbet vi frem en metodikk som vi fikk
prøve ut på et fakultet. Og det var noe som jeg skulle ønske at hadde prøvd ut og rullet
ut på flere fakultet. Tverrfaglig team fra IT, Læringssenteret med lærings assistenter
gikk inn og snakker om prosessene sammen med de som satt i prosessene og fikk
avdekket ... «ok, hvorfor bør jeg ikke lagre på K nå? Hvordan kan jeg lagre på OneDrive
og samarbeide i Teams? Hvordan tar jeg den her arbeidsprosessen her over inn i en
mer lettvint, moderne måte å jobbe på da, for å lette arbeidsbyrden og for å få til bedre
samarbeid på digital plattform?» Den typen helt konkret jobbing var det ... fakultetene
var kjempefornøyd, det fikk løftet kompetansen sammen med de som kunne det digitale
og de som kunne prosessen.»
«Var dette her også et prosjekt utenfor linjen?»
«Ja, og dermed så ... når digitaliseringsprogrammet ikke hadde mer penger da, så tok
de og la ned det prosjektet. Og bare det er en sånn ... Kanskje det var det viktigste
prosjektet digitaliseringsprogrammet hadde, men det var også et sånt lite prosjekt som
vi klarte å drive med hjelp av læringsassistenter og noen fra Læringssenteret, litt sånn
samarbeid på tvers da egentlig. Første linjen fungerte på en måte. Med prosjektleder
eksternt da. Og jeg tenker at vi må komme oss inn, være med på denne måten (i
fagmiljøet). Teknologi og prosess må på en måte komme nærmere hverandre istedenfor
at vi sier at her ruller vi ut system og tjeneste, det blir så enkelt for deg. Ja, men ...
oversettingsjobben, oversetteren. Vi mangler noen oversettere, og det prøvde vi å finne
ut av. Jeg ble så forbannet når de la ned det prosjektet ...»
Flere trekker frem betydningen av lokale arenaer, samt arenaer på tvers av fagmiljø som
tematiserer kollektive utviklingsprosesser. Det mange trekker frem, er at satsingen fremover
ikke ensidig må dreie seg om digitalisering og verktøy i seg selv, men mer om hvordan bruk av
digital teknologi kan støtte opp om undervisningsutvikling. Følgende dialog mellom kollegaer
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på en av støtteenhetene sier noe om hvilke prinsipper og fokus flere vi intervjuet uttrykker ønske
om fremover et fokus på kvalitetsutvikling og hva som støtter ansatte i kjernevirksomheten;
«…ordet digitalisering, det begynner å få et skikkelig dårlig rykte. For det handler
nødvendigvis ikke bare om digitalisering, det handler mer om hensiktsmessig bruk av
teknologi
- Mm..
- Og der er, når velger vi å bruke teknologi, og når velger vi å la være? Det er en vel så
viktig debatt som drukner i den her troen på at hvis vi digitaliserer, så sparer vi penger.
Det er jeg faktisk ikke sikker på at vi alltid gjør. Noen prosesser egner seg for å
digitaliseres, mens andre prosesser kanskje ikke i like stor grad vil gi økonomisk gevinst
med å digitalisere. Altså bare ta det her med å sette, å ta opptak av undervisning. Bidrar
det til bedre læring? Tja ... Så det handler om helheten her da. Ikke sikkert man skal
digitalisere alt, men ...
- Hensiktsmessig
- Ja, det er det viktige. Og hva er det hensiktsmessig å digitalisere? Kanskje heller ha
fokus på det. Og det vil også være tilbake til Drive da, i forhold til MOOC da. Ja, det er
fint å ha kompetansen, men ser man nå at ... Er det et hensiktsmessig satsingsområde
for NTNU? Hva skal være kjernevirksomheten vår egentlig? Hvor stor ser man for seg
at man skal klare å ta marked ved hjelp av MOOC når man er kanskje i konkurranse
med Stanford og Harvard og sånne som har ... og har vi et annet utdanningsmarked i
Norge? Og det er jo voldsomme kulturforskjeller, kanskje vi er litt annerledes her i
Nord-Europa?
- Kjempeannerledes, for vi har gratisprinsippet, vi har gratis utdanning. Kanskje det
ikke kommer til å være gratis i fremtiden. Kanskje man må si bachelor er gratis, master
må du betale for. For vi skal jo drive med livslang ... Altså alle skal utdannes
kontinuerlig, med prinsippene for livslang læring. Og det vil si at per nå finnes det ingen
brennende plattformer, som prorektor [...] kaller det, under føttene på underviserne til
å gjøre et paradigmeskifte eller et avbrekk fra det du alltid har gjort i undervisningen
din. Det er det som har trigget Harvard og MIT»
Det er mye som tyder på at det nå er hensiktsmessig å dreie digitaliseringsfokuset mer i retning
av NTNUs kjernevirksomhet, altså forskning og utdanning, og ha en faglig kritisk holdning til
digitalisering. En av lederne er opptatt av å gi digitaliseringsbegrepet et innhold og at man skal
ha fokus på hva som gir god kvalitetsutvikling, og ikke ta for gitt at digitale tjenester som f.eks.
Blackboard og Inspera i seg selv gir bedre kvalitet i utdanning. En er videre opptatt av å
problematisere hva som legges i begrepene digitalisering og digital kompetanse. Det oppleves
for eksempel som positivt at ny leder ser digitalisering sammen med kvalitet, og ikke tror det
er noe som kan endres på kort sikt uten en større innsats. Samtidig synes det som en stor styrke
for NTNU i den videre utviklingen å ha fagpersoner som kan ha digitalisering av utdanning
som sitt hovedområde både når det gjelder undervisning og forskning, og at de kan være videre
motorer i den faglige utviklingen på NTNU, og også være del av det internasjonale fagmiljøet
på området.
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6.3. Betydningen av ledelse og faglig forankring
Flere er opptatt av at det må være et samlet og klart budskap fra toppen av organisasjonen,
gjennom hele linjeorganisasjonen og helt ned til den enkelte ansatte om hva som er målene for
digitalisering og kvalitetsutvikling. Hva de enkelte miljøene legger i dette er det ulike svar på,
men flere trekker frem at det er viktig å bevisstgjøre ulike nivå i organisasjonen. En sentral
leder vektlegger betydningen av en kulturendring og hvordan dette må følges opp i linja, sier
blant annet følgende;
«Det ene er jo å bevisstgjøre lederlinjen om hvordan man kan legge til rette for å utvikle
kultur igjennom måten man leder fagmiljøer på. Og da spesielt instituttledelse. Og skal
en mann ... skal prorektor i fremtiden drive en utvikling på det her området, så må det
jo skje igjennom fakultet og institutt, men man må som prorektor ha noen som da legger
til rette og løfter opp problemstillinger og sånt. På en måte rigger til strukturer som
institutt og fakultet kan ha nytte av, på en god måte. Og det, det vil jeg tro blir en viktig
type funksjon fremover på NTNU. Og da er det at det tette samarbeidet mellom alle de
tre nivåene i linjen må henge sammen med det som en sånn felles enhet jobber med da,
eller et samarbeid mellom enheter jobber med. Det har vi nok ikke hatt tilstrekkelig i
den strukturen vi har hatt til nå. Og jeg tenker nok at de erfaringene som gjøres nå for
eksempel med DigGiLu må vi ta med inn når vi ser veien videre. For det er jo et prosjekt
som løfter det spørsmålet et hakk lengre da enn det Drive noen gang har gjort.»

Noen av lederne vi har intervjuet mener at en bør avgrense fokus til et lite antall mål om gangen,
og med de samme målene over tilstrekkelig med tid. NTNU Toppundervisning og «Rosa»49
trekkes for eksempel frem som et godt initiativ, selv om det etter hvert ble opplevd å ha mindre
fokus. En leder uttrykker behovet for et slikt overordnet ledelsesmessig grep slik;
«NTNU Toppundervisning og «Rosa» var et godt initiativ, men forsvant ut av fokus.
Det var samlende og inspirerende, men hvorfor forsvant det?»
Flere trekker frem betydningen av langsiktighet og helhetlig planlegging, og fremhever at det
er viktig for NTNU å ha felles tydelige mål, og tilby møteplasser for å utvikle og arbeide med
målene, der entusiastene kan dytte på dem som ikke er så ivrige. I intervjuet med lederne sier
de at et samlet fagmiljø jobber tett sammen om undervisning med jevnlige møter der
undervisning er sentralt. Andre trekker frem betydningen av at ledere legger til rette for en mer
kollektiv utvikling i eget fagmiljø – og måten ledere kan samspille med de ansatte om tiltakene
i organisasjonen. En sier dette slik;
«..jeg tenker jeg der er instituttledelse tett på, det legges noen krav rundt hva
vitenskapelig ansatte på en måte skal ha av digital kompetanse. Kanskje legges til og
med noen pålegg på faglige ansatte om ... og krav og forventninger til at man skal levere
på en del ting. Og de ... Og da, hvis man da har gode pakker som man på en måte leverer
inn i prosjekter, som er i tråd med det som da institutt og faglærere etterspør, så vil det
bli en god symbiose. Tenker jeg. Og min erfaring er at det er nok en ... Altså hvis ...
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Med «Rosa» henvises det til figur 2 som presenteres i kap. 2, der alle tiltakene i NTNUs toppundervisning inngår.
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mulig ... (…) at det å drive organisasjonsutvikling på den enheten som du som
vitenskapelig ansatt på, blir sett i en helhet ... Om det da er ledelse eller pedagogisk
kompetanse eller digital kompetanse, det tror jeg blir bare viktigere. For disse tingene
der henger så tett sammen. Så det er jo ingen som klarer å gjøre noen endringer alene….
Det må på en måte bli sett i en sammenheng da.»
Sitatet illustrerer betydningen av at ledere spiller på lag med tiltakene i organisasjonen. Det er
også flere som sier det er ønskelig med egne prosjekter og arenaer der man møtes, for å holde
en viss kontinuitet strategiene en har «oversatt» til lokale forhold. En av lederne vi har intervjuet
fremhevet et overordnet perspektiv, som på mange måter er vevd inn i alle de andre funnene:
man er opptatt av en hensiktsmessig tilnærming, hvor den faglige kvaliteten står i fokus og det
er et ønske om å utvikle en effektiv organisering som er styrt av det en kan betegne som
«kvalitetsutvikling av kjernevirksomheten», der digitalisering ikke er det viktigste. Også annen
forskning (jfr. Kap. 1) tilsier at det er viktig at ledere tar «eierskap» og oversetter de sentrale
føringene til de aktuelle lokale kontekstene – og bruker sitt faglige skjønn i måten de gjør dette
I intervjuene hvor prodekaner, ledere og undervisere er representert, er det viktigste temaet
utfordringene knyttet til å få til et systematisk arbeid med å utvikle undervisningskvaliteten. De
peker på et generelt problem om at det ikke finnes god nok forståelse av de pedagogiske
mulighetene som ligger i den digitale teknologien. De er opptatt av hvordan man som
organisasjon skal komme dit, at det er de pedagogiske og faglige spørsmålene som må ha
forrang – så kan en legge på de tekniske aspektene. En må komme bort fra en ensidig
verktøyopplæring og at «Blackboard brukes som er leveranse av pdf-filer», som en formulerer
det.
«Digitale verktøy som eksisterer i dag er enkle verktøy, men den digitale kompetansen
kan ikke handle om hvilke knapper du skal trykke på. For mye fokus på digital
kompetanse kan skremme folk bort. Viktig at mange i UH-sektoren kan være digital. Å
spre digital kompetanse fra noen få personer er uheldig og det må vi bort fra, og ofte
gjør mange det mer digitalt enn hva de tror. Ansatte tar mer sjanser hvis de er trygge.»
Flere trekker opp typer fora og andre typer organiseringsformer som kunne bidratt med
kunnskapsbaserte innspill (type nettverk for å sikre en hensiktsmessig sammenkobling av
kompetanser) – som man så kunne satt ut i system. Et siste viktig aspekt som trekkes frem er at
ledelsen også må ivareta og legge til rette for at ansatte skal føle at de lykkes og settes pris på
– og at restriksjoner ikke «tres ned over hovet på dem. En sier dette slik:
«… Jeg har ikke møtt noen som ønsker å undervise dårlig. Ikke en eneste person som
ønsker å undervise dårlig. Og det må være grunntanken, at ... de aller fleste vil gjøre
sitt beste innafor de omstendighetene de er. Og mange er veldig usikker ... Du er eks- veldig – du er veldig eksponert når du står og underviser 300 studenter. Det må vi ha
forståelse for. Så jeg tenker at det er liksom noe med også den usikkerheten at ja, men
fint å ha noen i rommet. Jeg skjønner det. Det er fint å ha et mobilnr du kan ringe.»
Flere snakker om det at ledelsen viser forståelse for de utfordringene ansatte faktisk står overfor
– og betydningen av å bli sett og verdsatt. De faglige diskusjonene må også rette seg mot å
90

skape trygghet og sikre at måten «digitaliseringene» ivaretas og håndteres i fagmiljøene ikke
blir noe enkelt undervisere sitter og sliter med alene, men «nettopp å ha den ... – en ganske
bredt sammensatt gruppe med forskjellige perspektiver tror jeg er nøkkelen».

6.5. Utvikling av digital kompetanse blant vitenskapelig ansatte
Noen av lederne understreker betydningen av at digitalisering krever en god del tid og ikke
minst kompetanseheving blant de faglig ansatte for at digitale verktøy tas i bruk på en riktig
måte og de må settes inn i en pedagogisk sammenheng. Det er likevel mange forventninger
knyttet til dette. For eksempel forteller en leder at vedkommende har opplevd forventning om
at digitalisering av eksamen skal gjøres over natta. En sentral leder er opptatt av hvordan større
programmer som opprettes både må ha hele institusjonen og de enkelte fagmiljø i fokus for
satsingen fremover. Hun uttrykker dette slik;
«…vi etablerte jo det her digitaliseringsprogrammet også, ikke sant, som vi gjorde oss
noen erfaringer med underveis. Og det kom jo for 1 1/2 år siden eller noe sånt, og det
var jo også et forsøk på å etablere noen strukturer eller noe som skulle på en måte
transformere NTNU til å bli en digital institusjon da. Hadde jo et mye større oppdrag
enn det på en måte tanken var bak Drive. Men vi så jo også der at når du bare etablerer
det som et prosjekt og det ikke skjer i samråd med det som skjer i linjen da, og det som
er de daglige oppgavene vi har der, så blir det liggende bare som en ekstra bit på
sidelinjen. Så der og driver vi nå samme øvelse med å få de her programmene til å bli
en del av det utviklingsarbeidet som foregår på ethvert fakultet og ethvert institutt».
Flere er opptatt av å ha fokus på studentenes læring og å gjøre tilbudene treffende og
hensiktsmessig for organisasjonen i sin tilnærming til utvikling av digital kompetanse blant
vitenskapelig ansatte. En er også opptatt både av at digital kompetanse ikke er «det samme» i
ulike fag:
«Nei,…fagfelt og fagfelt – altså der prater vi jo om en rekke forskjellige typer digital
kompetanse. Så det ... digital kompetanse for en person som jobber med prosesskjemi
tror jeg ser veldig annerledes ut enn digital kompetanse for noen som jobber i
samfunnsvitenskap»
Samme person vektlegger videre at NTNU som institusjon i større grad burde vektlegge etiske
forhold i tilnærmingen til ansattes digitale kompetanse. En sier dette slik:
«…man skulle kunne øke en kritisk tilnærming omkring digitale virkemidler og digitale
systemer på et mer overgripende nivå... At man kikker mer på de etiske betraktninger
som går på tvers av fagområdene. Det skulle man kunne gjøre. Problemet er å finne ut
hvordan vi skal vi ha det. Jeg tror det må være integrert i fagdisiplinene. Men da krever
vi at de faglige lederne faktisk har gjort seg de tankene ... at man har reflektert over –
områdene som vi kommer til å se mer og mer av ... Artificial intelligence... hvilke typer
begrensninger er programmert inn i systemet når vi snakker om denne her typen av
systemer... Hvilke etiske spørsmål stilles vi overfor. Slike spørsmål tror jeg blir viktigere
og viktigere ...
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Det universitetspedagogiske miljøet er spesielt opptatt av at digital kompetanse ikke må
innebære en kopi av det som gjøres i undervisningen til daglig, som at man setter «strøm på
powerpointen», som en uttrykker det. En sier dette slik;
«Ikke digitalisering for digitaliseringens skyld, men at det må ha noe å gjøre med
kvalitet i utdanning, og et fokus på kandidatene, og ikke minst at kandidatene får det
som er mer relevant i tida vi lever i.»
Sitatet illustrerer et ønske om å levere og støtte opp om å utvikle relevante utdanninger.
Våre data tyder på at flere fakultet satser på egne støtteenheter fordi de eksisterende
støttemiljøene treffer ikke fagmiljøene. Det sies for eksempel at «Det er jo fordi vi trenger
pedagoger og didaktikere som på en måte forstår teknisk naturvitenskapelig utdanning, og som
kan være i en fornuftig dialog med de som driver med sånn type utdanning.». Dette for å møte
de som kan være interessert, få i gang en dialog og bli kjent. Instituttleder kan hjelpe til med å
identifisere de som kan være interessert, og bruke dem til å få med resten av de ansatte. Noen
av momentene som fremkommer er at det krever tid og innsats å ta i bruk digitale verktøy på
en ordentlig måte.
Et gjennomgående trekk i materialet er at fagmiljøene og underviserne må ha tid og motivasjon
for å komme i gang med digitalisering. Tid er en begrensende faktor og er ofte i konflikt med
mange andre krav og forventninger. Intervjuene avdekker at for å ta et kurs, ønsker mange
underviseren gjerne å forsikre seg om at investeringa i tid gir avkastning. Svært mange av
intervjupersonene trekker frem forhold som har med tidspress å gjøre og betydningen av at
IKT-systemene og satsingen på digital kompetanse bør tilpasses og til dels skreddersys
brukernes behov, for at de skal investere i dette. Noen viser til den siste NIFU- rapporten50 som
avdekker hvordan tidsbruken til vitenskapelig ansatte har endret seg over tid. Flere har en
opplevelse av at digitalisering krever en god del tid og ikke minst kompetanseheving blant de
faglig ansatte for at digitale evalueringsverktøy tas i bruk på en riktig måte og de må settes inn
i en pedagogisk sammenheng. Fagmiljøene og underviserne vektlegger altså at organisasjonen
må skape rom og tid for å få til de endringene som ønskes.
Lederne sier at det er behov for gode eksempler på at digitalisering bidrar til kvalitet og dermed
kan skape motivasjon hos flere ansatte. I intervjuet med prodekanene er det flere som
understreker betydningen av å jobbe mer systematisk og kollektivt innen hvert enkelt fagmiljø.
En prodekan uttrykker seg slik;
«…vi ønsker å bygge mer teknologi inn i de økonomiske fagene. Og det er nok et
ønskepunkt fra vår side, og den må vi bruke litt tid på. I tillegg til dette så vil jo disse
campusene, og som jeg også har sagt opp som – når vi har fordelt fagansvaret ned på
institutt, så vil ofte campus være relatert til institutt, og vi har da også etablert sånne
pedagogiske forumer som følges opp av de meritterte underviserne, og også med å
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Tidsbruksundersøkelse for universiteter og høgskoler: (Hebe, 2016): http://hdl.handle.net/11250/2497245
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hjelpe oss også både på den pedagogiske siden, men også på den teknologiske siden.»

6.6. Undervisning under covid-19-tiltakene – brekkstang for «ny giv»?
De kvalitative intervjuene avdekker store utfordringer i overgangen til digital undervisning som
ble tydelige under covid-19-tiltakene. Men intervjuene indikerer også at smitteverntiltakene
potensielt kan gi et momentum og fungere som en brekkstang for endring. Ut fra det
foreliggende intervjumateriale virker det ikke som om det finnes en bred og enhetlig forståelse
av digitalisering av undervisning sett i sammenheng med NTNUs strategiske ambisjoner hos
de vitenskapelig ansatte på undervisningsnivå. Det fremtrer også at det er et klart behov for å
øke forståelsen for digital pedagogikk og kompetanse når det gjelder pedagogisk bruk av
digitale verktøy i undervisningen. Det overordnede bildet er likevel at svært mange digitaliserte
undervisningen i forbindelse med covid-19-tiltakene. En av prodekanene uttrykker dette slik;
«… digitaliseringen er blitt betydelig forsterka gjennom den krisa vi nå har, så det er
alltid noe godt for noe, ikke sant, for den krisa som har kommet. Og vi har blitt betydelig
flinkere til å bruke Blackboard bl.a., til å undervise våre studenter. Og vi har jo nå –
alle fagene våre, fra ... både på Handelshøgskolen og campus Gjøvik, campus Ålesund,
så har vi brukt Blackboard til å nå studentene våre. Vi bruker det også til
masterveiledning, og vi bruker også det til ph.d.-veiledning. Så vi har kontakt med alle
våre studenter. I tillegg så har vi en del internasjonale studenter i Ålesund, og disse er
da ekstra viktig at vi følger dem opp i en sånn krevende tid som dette, for de har blitt i
Norge.»
Mange har også samarbeidet på nye måter og brukt kolleger og det nærmeste miljøet som viktig
støtte under denne tiden. Det beskrives også at ansatte i stor grad har samarbeidet og hjulpet
hverandre med ideer og forslag til undervisningspraksis og at det foreligger liten styring og
støtte fra sentralt hold i ordnede former, men det er også eksempler på at relativt tradisjonelle
praksiser digitaliseres eller at man «bruker noe man har liggende».

6.7. Ivaretakelse av kompetanse for fremtiden
Vi finner en bred enighet i materialet om at det er et stort å ivareta kompetansen som er bygget
opp rundt Drive
Det uttrykkes også at det er viktig at NTNU har miljøer med spisskompetanse innen digital
teknologi, digital kompetanse og digitale undervisningsverktøy. Vitenskapelig ansatte og ledere
fra flere fagmiljø opplever dessuten et sterkt behov for digitalisering og digital kompetanse
blant annet pga. flercampus-undervisning, men ønsker ikke en ensidig verktøysorientering, men
en kombinasjon av flere type spisskompetanse, som kan forberede dem på forventninger de
opplever fra studenter og arbeidslivet. Disse utvalgte sitatene fra ledere gir et innblikk av noen
av forventningene vitenskapelige ansatte møter:
«Omverden forventer at vi har et mer digitalt uttrykk eller digitale grensesnitt inn mot
de som skal komme inn til universitetet. Hvis vi ikke klarer å tilpasse oss det, blir vi
utdatert.»
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«Arbeidslivet og studentene forventer at NTNU er god på digitalisering.»
«Hvis vi ikke tar digitaliseringsutfordringen på alvor, klarer vi heller ikke å ha et kritisk
blikk på at det faktisk hever kvaliteten»
«Jeg tror vi har det vi trenger av støtte, det gjelder å benytte den til en hensiktsmessig
utvikling»
En fellesnevner for sitatene over er at de uttrykker behovet for å bygge opp kompetansemiljøer
som både kan møte behovene og kravene som kommer fra ansatte, studenter og arbeidslivet og
ivareta de komplekse utfordringene en ser fremover knyttet til kompetansetilbud som ansatte.
Blant ansatte i Drive er man særlig opptatt av å ivareta kompetansen som er bygget opp i det
videre arbeidet med digitalisering. Flere av de andre støttemiljøene peker også på behovet for
å ivareta spisskompetansen Drive har bygget opp, særlig på e-læringskurs og tilbud og digitalt
læringsmiljø:
«Altså det tar tid å bygge noe opp, i det å få folk med på noe, og det tar jævla kort tid å
bryte det ned. Får tak i en på IT og de sier "nei, han har ikke noe med det å gjøre, for
det er bak den døren. Det er ikke hans, det er ikke et auditorium." Så får jeg tak i han
over det nivået. Han kommer og ser ... "hvorfor er jeg her?" sier han. Da møter jeg et
miljø som er totalt frakoblet service-tenkning. Det er firkant-boks tenkning. Jeg tenker,
hvis ikke jeg hadde hjulpet henne, hvor skulle hun henvendt seg? Altså det var ikke noe
... Hvordan skal vi sørge for at ting er i en standard.»
Noen av støttemiljøene mener at Drive bør bestå som det er i dag, som en fast implementering
i en slags linje. Det uttrykkes at det ville vært synd å legge ned Drive, som har eksistert i så
pass kort tid at det ikke har blitt ordentlig implementert inn i organisasjonen ennå. En
utdanningsleder sier for eksempel at dette vil kunne «skape ro i organisasjonen» og ivareta
behovene de vitenskapelig ansatte har på en best mulig måte. Flere mener at dersom Drive som
prosjekt avsluttes nå, vil endel av aktiviteten ivaretas av det nylig sammenslåtte Læringssenteret
og Multimediesenteret, og til dels det universitetspedagogiske miljøet. Kompetanser Drive
besitter kan imidlertid brukes på en rekke områder, og slik evalueringskomiteen ser det er det
viktig å ivareta en rekke samarbeid som er bygget opp og ikke minst støtte opp om felles
støttemiljøer som i dag retter seg mot både etablerte og nye behov i organisasjonen.

6.8. Oppsummering
I dette kapitlet har vi hovedsakelig sett på hva Drives ansatte og i andre miljøer har tenkt om
veien videre når det gjelder digitalisering av utdanningsområdet. Vi har sett på deres ønsker og
syn på mulige løsninger, spesielt når det gjelder systemer og organisering av undervisning og
læringsstøtte. Mer spesifikt har vi sett på funn i datamaterialet som har omhandlet NTNUs
satsing på digital kompetanse og utvikling av utdanningskvalitet, hva som bør bevares fra
dagens ordninger og hva man eventuelt bør tenke nytt om. Funnene våre viser at mange ansatte
trekker frem et behov for en organisering som i større grad fanger opp organisasjonens behov,
enkelte mener også at Drive, som en enhet for digitalisering og bruk av digital teknologi i
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undervisningen, burde ha mer oppsøkende virksomhet. I tillegg pekes det på at organisasjonens
behov burde blitt kartlagt bedre og at tilbudet i større grad burde nå ut til hele organisasjonen.
Et annet poeng som understrekes i kapittel 6 er at om digitalisering og utvikling av digital
kompetanse skal lykkes er både en overordnet og en lokal satsing viktig. Mange trekker frem
behovet for fagnær støtte. Ikke minst peker mange på et behov for bedre samordning av tilbudet
og støtte knyttet til digitalisering og utvikling av digital kompetanse.
Den brå overgangen til digital undervisning under covid-19-tiltakene har avdekket til dels store
utfordringer, noe som understreket at digitalisering er krevende for mange ansatte og ledere –
det krever tid og ikke minst kompetanseheving. Samtidig har mange undervisere hatt en bratt
læringskurve og har utviklet eget undervisningsrepertoar.
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7. Digitalisering av utdanning: en strategisk,
organisatorisk og ledelsesmessig balansekunst?
I dette kapitlet trekker vi sammen trådene om styring, ledelse, organisering og hovedaktiviteter,
og presenterer forslag til hvordan NTNU kan ivareta og videreutvikle arbeidet som er gjort i
Drive på best mulig måte fremover. Vi presenterer fire mulige modeller for hvordan en mer
helhetlig satsing kan se ut, og noen overordnede forslag til tiltak. Først i kapitlet beskrives
grunnlaget for forslaget om de fire ulike modellene – og vi antyder hvordan disse har potensiale
til å løse noen av utfordringene vi har identifisert i vår kartlegging. I rapporten har vi vist at det
å lede endring må være et hensiktsmessig samspill mellom de overordnede ambisjonene i
organisasjonen og hvordan dette vektlegges i fagmiljøene. For å få til endring, som
digitalisering av utdanning er, fordrer det at de som underviser ser behovet for digitalisering og
er motivert endringen samtidig som ledere på alle nivå holder fast i målet om digitalisering og
legger til rette for at underviserne tilegner seg kompetanse og har tilgang på nødvendig
infrastruktur og støtte (jfr. Kotter, 1996).

7.1. Balansering av ulike hensyn og behov
Hvor skal støttemiljøene være plassert i organisasjonen? Bør de organiseres sentralt eller være
tett på fagmiljøene? Hvordan passer universitetets organisatoriske modell for enheter som på
den ene siden skal ivareta hele universitetets behov og på den andre siden være enheter med
faglig ledelse som legger til rette for tette koblinger mellom vitenskapelig, teknisk og
administrativt ansatte med tverrfaglig bakgrunn? Hvordan skal koblingen mellom teknologi,
fag og pedagogikk være? Samtidig som enhetene skal nå ut til alle fakultet og være nært
fagmiljøene og brukerne, bør de slik vi vurderer det også ha en tett kobling til
linjeorganisasjonen, organisasjonens ledelse og strategiske mål, som samtidig må balansere
mellom en rekke hensyn og behov i organisasjonen. I de neste avsnittene vil vi synliggjøre
hvordan de ulike interessentene i organisasjonen har forskjellige ståsteder og innfallsvinkler.
7.1.1. Drives behov og perspektiv
Innledningsvis redegjorde vi for Drives mandat og Drive sin selvevalueringsrapport. I de
foregående kapitlene har vi vist til en diskrepans mellom det opprinnelige mandatet og
selvevalueringsrapporten. Drive utviklet seg ganske tidlig i en annen retning enn det mandatet
bar bud om og som ble nedfelt i de institusjonelle dokumentene som redegjør for grunnlaget
for satsingen på Drive. Dette gjelder både støtte til undervisere, organisasjonsform, styring og
ledelse og hvordan hovedaktivitetene har utviklet seg over tid. Det er likevel liten tvil om at det
er utviklet relevant kompetanse hos ansatte og tilknyttede personer ved Drive som det er viktig
å videreføre og videreutvikle. Ledere og ansatte i Drive har også gjort erfaringer som det vil
være viktig å ta med i det videre arbeidet. På evalueringskomiteen virker det som en sentral del
av Drives virksomhet har handlet om å utvikle teknologisk infrastruktur og kompetanser som
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gjør at NTNU kan tilby utdanning på nett i åpne, fleksible og skalerbare kurs og emner. Dette
er en kompetanse som bør ivaretas.
7.1.2. Ansattes behov og perspektiv
I denne forbindelsen gir enkelte spørsmål fra spørreundersøkelsen til ansatte viktig informasjon.
Undersøkelsen viser for eksempel at det er enighet om at det er behov for flere tiltak i
forbindelse med digitalisering av undervisning, spesielt når det gjelder kompetanseutvikling.
På spørsmål om «noe bør endres i NTNUs satsing på utvikling og digitalisering av
undervisning?» er det hele 60 % som er enig eller svært enig i at det er behov for tiltak for å
heve den digitale kompetansen blant ansatte. Samtidig er det mange som ikke har oversikt over
NTNU sine støttemiljø; 42 % er uenig eller svært uenig i at det er lett å få oversikt over
støttemiljøene for digitalisering av undervisning. Flere ønsker seg dessuten styrking av
fakultære støttemiljø (45,3%), men omtrent like mange ønsker seg sentrale støttemiljø (37,5%).
De ansatte er også opptatt av at både den pedagogiske (55 %) og den teknologiske (57,6 %)
verktøykassen bør styrkes. Vår evaluering er derfor at det, på tross av flere tiltak og en uttalt
satsing på digitalisering av undervisning og utvikling av støttemiljøer, er det stort behov for
tiltak som gir underviserne ved NTNU hjelp og støtte. Dette gjelder både teknisk og pedagogisk,
samt faglig støtte. Våre undersøkelser viser også at det er stort behov for utvikling og støtte til
digital kompetanse hos undervisere.
7.1.3. Studentenes behov og perspektiv
Studentene har behov for god kontakt med undervisere og medstudentene. Et godt planlagt,
strukturert og digitalt tilrettelagt læringsdesign – uavhengig om man også møtes fysisk – er noe
mange studenter setter pris på, og som hjelper dem med å være aktive studenter. Studentene har
likevel svært ulike erfaringer med digital undervisning og med sine undervisere, men trekker
frem veiledning og gode gruppeprosesser som avgjørende for kvaliteten i egen undervisning.
Studentene forventer mer digital tilrettelegging av utdanningene, større variasjon og de tar selv
initiativet til teknologibruk som fremmer samarbeid og samhandling. Studentenes
forventninger og ønsker blir bare delvis imøtekommet i dagens situasjon. Omstendighetene
rundt smitteverntiltakene på grunn av covid-19-pandemien viser at mange ansatte mestret
arbeid med ulike digitale verktøy og også at mange lærte mye nytt i denne perioden. Samtidig
opprettholdt de fleste en kommunikasjon med studentene uten at man tapte for mye
undervisningsmengde eller informasjon til å kunne gjennomføre eksamen. Men det er også mye
som tyder på at en del undervisningskvalitet ikke var like god som den er under mer normale
omstendigheter, og studentenes svar i undersøkelsene viser at digitalisering ikke nødvendigvis
oppleves som positivt i seg selv. Vi leser dette som at det støtter opp om funnene som gjelder
underviserne – at det er behov for utvikling av digital kompetanse knyttet til underviserne og
utvikling av god pedagogisk digital kvalitet.
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7.1.4. Behov og perspektiver hos sentrale aktører i organisasjonen og i fagmiljøene
NTNU har gjennomgått store og omfattende endringer de siste årene, noe som kommer tydelig
frem i intervjuene vi har gjennomført. NTNU er en kompleks organisasjon, med store
forskjeller mellom fakultetene og mellom ulike institutter, enheter, fagmiljøer og andre
administrative enheter. Dette blir også tydelig i forbindelse med temaet i denne evalueringen,
digitalisering av utdanning og digital kompetanse hos undervisere. Det er mange ulike aktører
med interesser inn mot dette feltet og vår datainnsamling tegner et bilde av til dels mangel på
oversikt, utydelige informasjonslinjer og utfordringer knyttet til samarbeid. For mange ansatte
fremstår også tilbudene fra aktører som Uniped, Drive, Multimediesenteret og Læringssenteret
til dels som overlappende. Det er liten tvil om at mange enkeltpersoner og enkeltmiljøer besitter
stor og relevant kompetanse, men denne kompetansen er ikke like godt kjent hos alle, og
utnyttes ikke alltid på en optimal måte. Det er relativt mange som uttrykker lite kjennskap til
Drives virksomhet, mens noen relativt få kjenner svært godt til tilbudet fra Drive. Dette gjør at
det blir tydelig at Drive har vært et tilbud for ansatte som allerede har en interesse av
digitalisering og utvikling av digitale undervisningsopplegg og i mindre grad dekker et generelt
behov for digital kompetanse hos undervisere på NTNU.
7.1.5. Organisasjonens behov og perspektiv
Når vi avslutningsvis skal se alle kildene i sammenheng og ta utgangspunkt i organisasjonens
behov og perspektiv stiller vi spørsmålet fra mandatet vårt: har Drive dekket organisasjonens
behov ut fra NTNUs strategiske ambisjoner og det opprinnelige mandatet som enheten var gitt?
For å kunne gi et dekkende svar på dette komplekse spørsmålet bygger vi på samtlige datakilder
vi har lagt til grunn og redegjort for i denne rapporten. Ut fra samtaler med ledelsen i Drive,
samt sentrale ledere i NTNU finner vi at det opprinnelige oppdraget til Drive har utviklet seg i
en noe smalere retning og satsingen har vært mer fokusert rundt enkelte kjerneoppgaver eller
“kjerneleveranser” som det omtales som i Drives selvevaluering (se vedlegg nr. 3).
Når vi har sett nærmere på disse kjerneoppgavene finner vi at det eksisterer ulike oppfatninger
av hvordan de fire områdene NTNU MOOC, NTNU Beta, NTNU IKU og forskning har bidratt
til å nå NTNUs ambisjoner om digitalisering av utdanning (jfr. kap. 1). I selvevalueringen
beskriver Drive målet med NTNU MOOC som å legge til rette for åpne, fleksible og skalerbare
kurs og emner på nett, som “blended learning” og på tvers av campus. Målet er å heve ansattes
faglige og digitale kompetanse og gjennom det også studentenes digitale kompetanse, samtidig
ses MOOC som en måte NTNU kan tilby studietilbud til eksterne både i Norge og i utlandet.
Målet med NTNU Beta er å tilrettelegge for utprøving av nye digitale plattformer og tjenester
for ulike fagmiljøer slik at de kan styrke undervisningen, og bidra til miljøenes utvikling av
kompetanse på valg, innføring og utnyttelse av ny teknologi og digitale tjenester. NTNU IKU
er ment å gi støtte til digital endringsledelse og utdanningsfaglig digital kompetanseutvikling
på de enkelte institutt og fagmiljø. Det oppgis også at IKU drifter egenproduserte kurs, holder
workshops og bidrar til og deltar i ulike prosjekt- og forskningssøknader. Drive har også
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forskningsaktivitet, først og fremst gjennom forskergruppen DIGIT. De forsker blant annet på
aktiviteter i de nevnte aktivitetene (MOOC, Beta og IKU).
Når vi ser dokumentene, selvevalueringsrapporten og funnene opp mot hverandre har Drive
utviklet seg fra det opprinnelige mandatet. Flere funn viser at tilbudet ikke har truffet det den
store massen av undervisere har behov for fra en sentral enhet, og Drive har ikke lyktes med å
gjøre sine tilbud kjent i hele organisasjonen. Det er viktig å bemerke at vår evaluering tar
utgangspunkt både i programmandatet og i de oppgavene Drive selv har definert og den
organiseringen Drive faktisk fikk. Programmandatet er slik vi ser det fortsatt et viktig dokument
i og med at det her ble beskrevet en del oppgaver organisasjonen hadde behov for, og brukes
derfor som et utgangspunkt for vår diskusjon om digitalisering og vår analyse av data fra
intervjuer og andre undersøkelser.
Evalueringskomiteen mener at kompetansen som er bygget opp i Drive i deres virkeperiode kan
være svært nyttig på flere områder både knyttet til NTNUs satsing på digitalisering og etter- og
videreutdanning. Men vi anbefaler at uavhengig av hvilken organisering som velges i
fremtiden, så bør en søke mot en mer hensiktsmessig samordning som ivaretar ulike aspekter
ved digitaliseringen av utdanningen. Prosjektet Drive bør derfor vurderes i sin nåværende form.
Nedenfor presenterer vi noen mulige modeller og tiltak som vi ser som implikasjoner av vår
kartlegging. Uavhengig av fremtidig organisering bør ulike støttemiljø og miljøer med relevant
kompetanse samvirke på en annen måte enn i dag. Det må rekrutteres ledere som evner å koble
viktige funksjoner i NTNU, slik at forskningsmessig, organisasjonsmessig, teknologisk og
pedagogisk kompetanse kobles, og som sikrer at det tas forskningsbaserte valg der det er mulig.

7.2. Organisering som balansekunst: Fire mulige modeller
I dette avsnittet presenterer vi med utgangspunkt i våre funn fire ulike modeller for videre arbeid
med NTNUs digitalisering av undervisning og digital kompetanse hos ansatte. Som vi har
antydet er det langt på vei en strategisk, organisatorisk og ledelsesmessig balansekunst å
hensynta og satse på utvikling av alle aspekter ved utdanningskvalitet ved en organisasjon som
NTNU. Å lykkes med en slik satsing vil avhenge av en rekke faktorer og vilkår som ikke er gitt
på dette tidspunktet. Vi vil derfor nøye oss med å presentere disse fire modellene – og tar ikke
stilling til hvilke man bør velge. De fire modellene kan ses som fire ulike rammer som de
sentrale tiltakene vi peker på i slutten av kapitlet kan løses innenfor. Vi kommenterer hver av
de fire mulige modellene kort og overordnet.
7.2.1. Modell 1: NTNU Senter for læring, undervisning og teknologi
Den første modellen er en «sentermodell». Dette innebærer opprettelse av et nytt senter for
læring og undervisning, etter modell fra flere andre universiteter som har ulike varianter av
sentre for undervisning og læring, som ofte inkluderer teknologier for læring. Sentrene
kjennetegnes av at de har som mål å koordinere og samle kompetanse, samt gi støtte knyttet til
undervisning, læring og læringsteknologi. Et slikt senter vil kunne synliggjøre NTNU sine
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digitale tilbud og støttemiljøer, samt at det vil kunne samordne pedagogisk, teknologisk og
annen kompetanse og støtte.
Et senter kan legges på nivå 1, eller på et fakultet, men vil ha ansvar for å gjøre aktiviteten
tilgjengelig og relevant for hele universitetet.

Figur 6. Illustrasjon av modell 1, Senterorganisering

Hovedrasjonalet for å etablere et senter er en tettere kobling mellom ulike aktiviteter som hører
sammen, og ikke minst en synliggjøring av miljøet. En styrke med en slik sentermodell er at
det muliggjør en helhetlig satsing på utdanningsområdet og at digitalisering av utdanning er tett
koblet til annet arbeid med utdanning og undervisning, og ikke opererer som et eget område
plassert utenfor øvrig støttemiljø for undervisning. Koblingen mellom fag, teknisk,
administrativ og pedagogisk kompetanse samt forskning på utdanningsområdet og digital
undervisning synliggjøres dermed og kan forankres og samordnes. Dette muliggjør teambasert
og aktivitetsbasert organisering av arbeidet innenfor rammen av senteret. Det enkelte team kan
for eksempel settes sammen for å støtte ulike prosjekter, og en kan fleksibelt sette sammen ulike
team etter hvilken kompetanse og behov for de aktuelle problemstillingene.
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7.2.2 Modell 2: Aktivitetsbasert nettverksorganisering
Modell 2 er en såkalt aktivitetsbasert nettverksorganisering. En slik organisering innebærer at
ulike arbeidsgrupper dynamisk kan settes sammen med utgangspunkt i de aktuelle oppgavene
som til enhver tid skal løses. En slik modell bevarer mye av strukturen som eksisterer i dag,
men det er en forutsetning for denne modellen at styrker og svakheter ved
nettverksorganisering, som vi påpeker i denne rapporten, tas hensyn til og arbeides med.
Eksempelvis anbefaler vi at en koordinerende faglig leder og ledergruppe bør få en sterkere og
mer sentral posisjon dersom en slik mer fleksibel og dermed mer «risikabel» organisering skal
fungere godt. Videre bør denne lederfunksjonen ha tett kontakt med en sentral styringsgruppe.

Figur 7. Illustrasjon av modell 2, alternativ med fokus på “aktivitetsbasert” nettverksorganisering

Det som skiller denne modellen fra de andre er særlig den aktivitetsbaserte
nettverksorganiseringen. En koordinerende leder kan i en slik modell sikre at et nettverk av
aktører innen ulike sider av digitalisering og digital kompetanse kan bidra med sin
spisskompetanse for å løse diverse oppgaver. En slik modell kan potensielt utnytte den
eksisterende organisasjonsstrukturen for å dekke konkrete behov i organisasjonen. Styring og
ledelse bør derfor baseres på kontinuerlig kartlegging av NTNUs behov, noe vi har påpekt som
en mangel ved dagens situasjon. Vi vil understreke at bred og jevnlig kartlegging er viktig i et
så dynamisk felt som digitalisering. En fordel med modell 2 er at det kan bety relativt få
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endringsomkostninger for organisasjonen og ansatte. Men et valg av denne modellen forutsetter
imidlertid at den eksisterende strukturen ses som hensiktsmessig og som egnet til å dekke også
fremtidige behov og ambisjoner.
7.2.3 Modell 3: Nettverksorganisering II
Denne modellen bevarer i likhet med modell 2 en del av strukturen fra i dag, men legges her
mer direkte i linje under en styringsgruppe som har en sentral posisjon i organisasjonen, med
et helhetlig styringsansvar for både digitalisering, utdanningsfaglig/pedagogisk utvikling hos
ansatte, teknisk støtte og etter- og videreutdanning.

Figur 8. Illustrasjon av modell 3, alternativ med fokus på nettverksorganisering

Modell 3 er illustrert slik fordi vi ser for oss en tydeligere og mer synliggjort organisering av
de enhetene som har med digitalisering og digital kompetanse å gjøre. Mye av dette finnes i
dagens organisering ved NTNU, men slik vi har påpekt, finner vi utfordringer når det gjelder
synlighet, samarbeid og kunnskap om tjenestene hos brukerne. Om strukturen er mer tydelig
delt i støttemiljøer, utdanningsfaglig kompetanse og etter- og videreutdanning vil det kunne gi
en mer tydelig inndeling for brukerne, både når det gjelder ad hoc- henvendelser og behov som
gjelder et mer langsiktig utviklingsperspektiv. Modellen illustrerer altså varige, spesifikke og
synliggjorte nettverk på tvers av nivå i organisasjonen. Som i modell 2 er en av fordelene at en
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del av den eksisterende strukturen kan bevares, men her vil det kreve noe mer omorganisering
og dessuten noe mer strategisk og markedsføringsmessig arbeid. Som i modell 2 forutsetter
denne modellen også at den eksisterende strukturen i stor grad ses som hensiktsmessig og som
egnet til å dekke både nåværende og fremtidige behov og ambisjoner.
7.2.4. Modell 4: Utdanningsfaglig enhet som navet
I denne modellen får et utdanningsfaglig senter/enhet en sentral posisjon som et slags «nav»,
hvor et programråd blir viktig, med representanter fra fakultetene, fakultære læringssentrene og
teknisk og administrativt ansatte.

Figur 9. Illustrasjon av modell 4, alternativ med fokus på et utdanningsfaglig kompetansesenter

Det sentrale med modell 4 er at det pedagogiske settes i sentrum. Denne modellen innebærer
sammen med modell 1 de største organisasjonsmessige endringene, men en opprettelse av et
programråd eller en liknende enhet med representanter fra hele organisasjonen som har
innflytelse overfor de ulike digitaliseringsenhetene. En styringsgruppe for digitalisering ses
som overordnet dette igjen. Vi ser en slik måte å organisere digitaliseringsarbeidet på som noe
som potensielt kan bidra til både bedre samordning og samarbeid samt tydeliggjøring internt
og eksternt. Denne modellen kan også kombineres med en tanke om å bevare deler av den
eksisterende strukturen, samtidig som den kan kombineres med en større omorganisering av
støttemiljøene og enhetene knyttet til pedagogikk og etter- og videreutdanning.
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7.2.5. Sentrale momenter på tvers av valg av modell
Modellene illustrerer ulike mulige veivalg i NTNUs videre satsing på digitalisering og bruk av
digital teknologi i undervisningen. Selv om modellene er forskjellige, mener vi at de har en
rekke felles trekk. Slik vi ser det bør det, uavhengig av valg av modell, settes i verk flere tiltak,
som vi oppsummerer i avsnitt 7.3. For eksempel bør det etableres en hensiktsmessig styring og
ledelse, som har et endringsfokus og som evaluerer behov og utvikling på en måte som evner å
«oversette» retningslinjer, tilbud og styringssignaler i tråd med organisasjonens behov. Det er
også viktig at organisasjonen opprettholder og videreutvikler et godt tilbud når det gjelder
utdanningsfaglig kompetanseutvikling som samarbeider tett med andre kompetansemiljø. Et
annet viktig aspekt er at kompetanse hos sentrale ansatte verdsettes og ivaretas, dette gjelder
spesielt i utviklingen av teknologiske løsninger og nettkurs.
I arbeid med digitalisering og teknologi er det slik vi ser det dessuten viktig å ikke miste de
viktigste målene av syne. Derfor er det viktig at for eksempel tjenester, kurs og rådgivning i
anvendelse av teknologi og digitale medier rettes mot utvikling av undervisning, forskning,
læring og vurdering, altså det som angår NTNUs kjernevirksomhet. Det bør også vektlegges at
det gis rom for å utføre, evaluere og bistå i koordinering av utviklingsprosjekter rettet mot
studentenes læringsmiljø, oppfølging av studentenes læringsprosesser og at gode praksiser
spres i organisasjonen på hensiktsmessige måter.
Vår evaluering er også at det er viktig at det tilbys relevant og fagnær konsultasjon til ansatte
på NTNUs ulike fakulteter og enheter, gjerne gjennom flere møteplasser. Samtidig er
digitalisering og digital teknologi i undervisning et komplekst og svært tverrfaglig felt, der
NTNU har flere ulike miljøer med sterk kompetanse. Kartlegging og kobling av kompetanse
og kunnskapsmiljøer på en hensiktsmessig måte er derfor viktig. At det utvikles og koordineres
støtte for ansattes og studentens informasjons- og mediekompetanse bør også prioriteres, slik
at kompliserte konsekvenser av digitalisering, slik som rettighetsspørsmål, bruk av bilder,
personvern etc., «oversettes» til brukerne på en hensiktsmessig og lett tilgjengelig måte.
Til slutt vil vi påpeke at forskningsaspektet er viktig. Vi mener derfor at initiering, koordinering
og formidling av forskning på digitalisering i høyere utdanning, på bruk av digital teknologi i
undervisning og læring bør prioriteres og styrkes.
Disse momentene ligger til grunn for tiltakene vi presenterer under, i avsnitt 7.3.

7.3. Forslag til tiltak
Uavhengig av hvilke modeller en velger for den videre veien, avslutter vi evalueringsarbeidet
med å presentere noen forslag til tiltak i det videre arbeid med digitalisering og utvikling av
digital kompetanse ved NTNU. Evalueringskomiteen mener at NTNU har kommet et godt
stykke på vei i sitt arbeid med digitalisering av utdanningsområdet, og har bygd opp viktig
kompetanse og erfaring. Likevel er det flere aspekter som kan forbedres, tydeliggjøres og
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struktureres bedre. Noe av det viktigste er den videre satsingen må bygge på en solid kartlegging
av organisasjonens behov.
Vi presenterer i alt 15 forslag til tiltak basert på vårt hovedperspektiv i rapporten:
a) Strategiske, organisatoriske og ledelsesmessige hensyn
b) Brukernes behov, dvs. de viktigste behovene sett fra perspektivet til ledere, undervisere,
samarbeidspartnere og studenter
Forslagene er et forsøk på å konkretisere tiltak hvor vi legger vekt på hva de ulike brukerne har
god erfaring med, hva som har fungert godt og hva som bør videreføres, men også hva som bør
forbedres og hva som oppleves som mangler ved dagens situasjon. Forslagene er også satt opp
med tanke på NTNUs ambisjon om å nå de strategiske målene for feltet digitalisering av
utdanning. Her har vi vært spesielt opptatt av organisering, hovedaktiviteter og veien videre.
Vi ser følgende femten tiltak som de mest sentrale;
Tiltak 1: Organisasjonens behov for digitalisering av utdanning bør kartlegges
Det bør gjennomføres en systematisk kartlegging og vurdering av behov for digitalisering og
digital kompetanse knyttet til utdanning og undervisning i organisasjonen. Utvikling og drift av
arbeid knyttet til digitalisering og digital kompetanse i fremtiden bør være bygget på
systematisk og kontinuerlig kartlegging av NTNU sine behov og mål. Det bør også jevnlig
evalueres om tiltakene fungerer etter intensjonene.
Tiltak 2: Digitalisering av utdanning bør forankres i fagmiljøene og det bør satses på
systematisk kvalitetsutvikling i studieprogrammene
Undervisningsutvikling der digitalisering inngår som en integrert del bør være tilpasset de ulike
fagområdene og det enkelte studieprogram. Digitalisering av undervisning bør forankres i
fagmiljøene, slik at det kan legges til rette for sterke interesse- og fagfellesskap som bidrar til
prioritering og forpliktelser i fagmiljøene og i styringslinjen. Det bør videre stimuleres til at ny
digital teknologi integreres i emner og studieprogram både på den enkelte campus og mellom
campusene og på nettbaserte arenaer.
Tiltak 3: Brukerperspektivet bør styrkes
Enkelte miljøer med kjennskap til Drive opplever at Drives brukerorientering kunne vært
tydeligere og mer målrettet. Den videre satsingen på digitalisering og utvikling av digital
kompetanse bør ha et hensiktsmessig brukergrensesnitt rettet mot ansattes og studenters behov.
For å nå organisasjonens strategiske mål bør organiseringen av undervisningsstøtte nå relevante
brukergrupper, slik som teknisk, administrativ og faglige ansatte samt studenter, som i større
grad også bør trekkes inn i planlegging og utprøving av tiltak.
Tiltak 4: Undervisernes digitale kompetanse bør styrkes
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Vi har funnet at NTNU som helhet ikke har lykkes i stor nok grad med å styrke digital
kompetanse hos bredden av ansatte (pr. juni 2020). Mange av tiltakene har i første rekke nådd
ut til personer som allerede har interesse for digital teknologi i læringsarbeid og undervisning.
Arbeid med digitalisering og digital kompetanse bør, uavhengig av organisering, prioriteres
som en viktig del av underviseres utdanningsfaglige basiskompetanse. Det bør tilbys støtte og
muligheter for videreutvikling av digital kompetanse for undervisere, både rettet mot
spisskompetansemiljøer og undervisere generelt, også som såkalte lavterskel-tilbud.
Tiltak 5: Institusjonelle og fagnære insitamenter bør bevares og videreutvikles
Insitamenter for utvikling av undervisningskvalitet, digitalisering og pedagogisk innovasjon
bør videreføres og videreutvikles. Virkemidler som stimulerer utvikling av utdanningsfaglig
kompetanse er for eksempel prosjekt- og utviklingsmidler, det å skape arenaer for kollegialt
samarbeid og å løfte frem gode praksiser.
Tiltak 6: Det bør legges en helhetlig plan for digitalisering og utvikling av ansattes digitale
kompetanse
Med forankring i NTNUs strategi for digitalisering og utvikling av digital kompetanse på
utdanningsområdet, bør det utarbeides en plan for satsingen på de ulike tjenestene, tilbudene
og aktivitetene som er knyttet til digitalisering – uavhengig av hvilken organisasjonsform som
velges.
Tiltak 7: Ansvaret for digitalisering av utdanningsområdet bør formaliseres ytterligere
Programmandatet som ble utarbeidet ved etablering av Drive synes ikke å ha blitt endelig
vedtatt og ikke lagt til grunn for det videre arbeidet i Drive. Mandater for enheter som skal bidra
til digitalisering av undervisning og digital kompetanse hos ansatte og studenter i fremtiden,
bør formaliseres og ses i sammenheng med aktuelle endringer og strategier ved NTNU.
Mandatene bør med jevne mellomrom revideres.
Tiltak 8: Digitalisering av utdanningsområdet bør styrkes og prioriteres
Det synes som om digitalisering av utdanningsområdet, slik dette er definert på NTNU, har fått
mindre oppmerksomhet i deler av organisasjonen enn de strategiske målene skulle tilsi51. I
videre arbeid med organisering og ledelse bør digitalisering og digital kompetanse gis mer vekt
i linjeorganisasjonen. Ledere bør identifisere reelle hindringer, muligheter og utfordringer for
å kunne velge hensiktsmessige tilnærminger i arbeidet med utvikling av undervisning,
veiledning og læringsaktiviteter.
Tiltak 9: Det bør etableres en tverrfaglig styringsgruppe hvor nødvendige kompetanser
er representert

51

En stor del av det kvalitative materialet ble samlet inn før de omfattende covid-19-tiltakene ble satt i verk.
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Det bør etableres en tverrfaglig sammensatt styringsgruppe for den videre satsingen på arbeid
med utdanningskvalitet, digitalisering og digital kompetanse ved NTNU. En styringsgruppe bør
i tillegg til lederkompetanse, inkludere administrativ, teknisk, faglig og forskningsbasert
kompetanse på høyt nivå innen digitalisering av utdanning og undervisning. Dette kan bidra til
å sikre at aktiviteten og utviklingen har bred faglig forankring før beslutninger tas, og at de
strategiske målene organisasjonen har vedtatt operasjonaliseres på hensiktsmessige måter.
Tiltak 10: Satsingen bør forankres sterkere i faglig ledelse
En plan for satsingen på digitalisering av utdanningsområdet bør bygge på det vi vet har
betydning for endring på et universitet og hva som har betydning for kunnskapsmedarbeidere.
Utdanningsledere på institutt-, program-, og emnenivå bør også bruke faglig skjønn for å utvikle
gode prosesser rundt digitalisering av utdanningsområdet. Faglige hensyn bør veie tungt, men
visjoner for virksomheten bør også sikres. En hensiktsmessig kobling mellom fag,
administrasjon, teknologi og pedagogikk er avgjørende.
Tiltak 11: Støttemiljø bør samordnes
Det ser ut til at det er en del overlapp mellom ulike aktørers aktiviteter rettet mot digitalisering
av utdanningsområdet, og at det er for mange kontaktpunkter ved NTNU. Dette kan gjøre det
vanskelig å finne frem til riktig sted ved behov for støtte. Samtidig viser våre data at det er et
stort potensial for samarbeid mellom ulike aktører og at effektive samarbeid og nettverk kan gi
fruktbare resultater. Mer konkret anbefaler vi derfor tydeligere koordinering, samordning,
samarbeid og arbeidsdeling mellom tilgrensende aktører. (Som i evalueringsperioden var blant
annet Drive, Læringssenteret, Multimediesenteret, Uniped, IT og NTNU hjelp, støttemiljø på
fakultetene og andre).
Tiltak 12: Ulike kompetansemiljø bør samarbeide tettere og nettverk mellom dem bør
styrkes
For å utvikle og fange opp nye ideer i organisasjonen bør det vurderes sammenslåing og/eller
tettere og mer effektiv utveksling og bedre samarbeid mellom kompetansemiljøene som har
ekspertise på administrative prosesser, pedagogikk, infrastruktur og teknologiske løsninger.
Samarbeidet bør vurderes på bakgrunn av hva som egner seg som stordriftssatsing og ikke, og
samtidig legge til rette for hva den enkelte underviser og fagmiljøene trenger individuell støtte
på. I dette ligger det blant annet å a) utnytte synergier og kompetanse mellom fagmiljø, b)
utvikle kompetanse på tvers av organisasjonen, c) etablere lærende nettverk som sikrer
kunnskapsdeling og spredning av gode ideer og løsninger.
Tiltak 13: Forskning på digitalisering av utdanning, undervisning og læring bør styrkes
Profilen og bredden av forskning initiert av Drive er særlig knyttet til MOOC og nettbasert
undervisning. Forskning som berører digitalisering og utvikling av undervisning og læring
foregår også ved flere andre fagmiljø ved NTNU. Det å skape arenaer og nettverk som kan
bygge robuste forskningsmiljø og samarbeid på tvers av organisasjonen kan bidra til å skape en
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nødvendig bredde og kvalitet i forskningen. Det bør også vurderes om systematisk
følgeforskning av nye og pågående tiltak knyttet til digitalisering av utdanningsområdet skal
initieres.
Tiltak 14: Kompetanse som er bygget opp bør ivaretas og dreies mot nye føringer i
sektoren
Drive har bygget opp kompetanse når det gjelder digitalisering av undervisning, her kan det
spesifikt nevnes MOOC og e-læring, samt plattformteknologi, inngåelse av avtaler og vurdering
av ulike digitale teknologier. Denne kompetansen bør ivaretas og videreutvikles, og i noen
tilfeller dreies og rettes inn mot nye krav og føringer i sektoren. Her vil vi spesielt trekke frem
krav til kompetanseheving i arbeidslivet og andre behov for etter- og videreutdanning, samt
oppbygning av teknologiske løsninger.
Tiltak 15: Handlingsbehov pandemien har skapt bør utnyttes til utvikling på studentenes
og undervisernes premisser
Flere undervisere som i liten grad benyttet digital teknologi før covid-19-pandemien har på
grunn av overgangen til nettbasert undervisning hatt en bratt læringskurve. Mange ansatte
opplevde at de mestret bruk av digitale verktøy, men situasjonen viser også et behov for
utvikling av spesielt den faglige og pedagogiske kompetansen når det gjelder bruk av digital
teknologi i læringsprosesser. Vi anbefaler å ta ut de mest sentrale funnene i denne rapporten og
legge opp til en satsing som ivaretar de ansattes og institusjonens behov på en måte som kan ta
feltet digitalisering av undervisning mange steg videre mens organisasjonen er i stor bevegelse.
Det er evalueringskomiteens vurdering at organisasjonens handlingsbehov er stort i en viss
periode fremover, nettopp fordi en pandemi har skapt dette handlingsbehovet, kan et uventet
handlingsrom for endring være til stede.

7.4. Den kontinuerlige kvalitetsdialogen på langs og på tvers i organisasjonen
Digital tilstand 2018 (Diku, 2019) viste at det sammenlignet med undersøkelsen i 2014 var en
signifikant økning i anvendelse av en del nye former for undervisning, for eksempel
studentaktiv undervisning slik som «flipped classroom». Det var også en liten økning i bruk av
digitale tester, diskusjonsforum, animasjoner, samskrivingsverktøy og generell bruk av digitale
ressurser. Digital tilstand 2018 viste imidlertid at bruken fortsatt i stor grad kunne betegnes som
tradisjonell, fordi faglig ansatte i første rekke brukte digital teknologi til å kommunisere med
studenter og til å støtte undervisning som fysisk foregår på campus. Når vi nå har fått en
«brådigitalisering» i forbindelse med covid-19-pandemien, er det mye som tyder på at det er et
stort uutnyttet potensial når det gjelder pedagogisk bruk av digital teknologi og bruk av digitale
læringsformer. Det gjelder både fokuset på variasjon, fleksibilitet og studentaktivitet i
undervisningen. Samarbeid om undervisningsutvikling bør stå sentralt i den videre satsingen.

109

Arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning er et kontinuerlig arbeid. I fremtiden vil
trolig stadig flere digitale elementer inngå som en naturlig del av utviklingen av
undervisningskvalitet. Skal universiteter og høgskoler utvikle seg, er man avhengig av at noen
går foran og viser vei, men ansvaret for å utvikle kvalitet i fleksible utdanningstilbud må aldri
legges på ildsjelene alene. Kreativitet og skapende evner er viktig på alle nivåer og områder
innen høyere utdanning. Evalueringen viser at ansatte og studenter opplever både utfordringer
og muligheter knyttet til digitalisering. Det ligger en utfordring i å skape interesse for og vilje
til å endre undervisnings, lærings- og vurderingsmetoder. Det ligger også en utfordring i å sørge
for at entusiastene ikke taper gløden, men blir stimulert til videre arbeid. Utfordringen må møtes
gjennom et samspill mellom nasjonale aktører, utdanningsledere ved institusjonene, ansatte og
studentene. Hvorvidt teknologi kan skape nye muligheter for undervisning og læring er langt
på vei et kollektivt ansvar og mulighet. De nye mulighetene utvikles blant annet gjennom
forskning på undervisnings-, lærings- og vurderingsformer, men også med utgangspunkt i ulike
kvalitetsdialoger som pågår på tvers og på langs i organisasjonen.

7.5. Avslutning
I denne rapporten har vi vist til betydningen av å kommunisere klare forventninger, kartlegge
behov og ha en klar styring og ledelse i satsingen på digitalisering av utdanning. En må likevel
balansere mellom en rekke ulike forhold og behov i organisasjonen. Slik vi ser dette, med
utgangspunkt i alle datakildene vi har gjennomgått, vil en helhetlig satsing kreve en strategisk,
organisatorisk og ledelsesmessig balansekunst – som får betydning for den enkeltes og
fagmiljøenes kvalitetsutvikling i dette arbeidet. Arbeidet med digitalisering av utdanning må
dessuten også følges opp og balansere ulike hensyn lokalt og ta høyde for de kulturelle og
sosiale praksisene som har satt seg i systemet. I vårt arbeid har vi vært opptatt av to perspektiver,
som tidlig fremstod som premisser i vårt arbeid med evalueringsrapporten:
•Organisasjonsperspektivet: betydningen av måten NTNU som organisasjon videreutvikler og
legger til rette for digitalisering innad i organisasjonen, for eksempel gjennom strategier,
innretning på satsingen, organisering av kompetanseutvikling og organisering, styring
og ledelse av støtteenheter etc.
•Brukerperspektivet: hvordan forholdene best mulig kan legges til rette for a) å støtte
underviseres digitale kompetanse i å benytte og utforske digitale teknologier i egen
undervisning ved NTNU, b) å dekke studentenes behov og c) samspill mellom relevante
brukere og samarbeidspartnere i organisasjonen
Tatt i betraktning at program for digitalisering av utdanning har tett sammenheng med
overordnede strategiske ambisjoner på NTNU mener vi at etablering av en styringsgruppe og
bedre koblinger og samarbeid på tvers i organisasjonen bør prioriteres. Uavhengig av
organisasjonsform, vil måten institusjonens hensyn materialiserer seg i toppledelsens
strategiske grep i form av visjoner, strategier og handlingsplaner også måtte ivaretas av andre
ledd i organisasjonen slik at det når frem til brukerne – de ansatte og studentene ved NTNU – i
form av hensiktsmessige, konkrete praksiser.
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7.6. Konklusjon
NTNU har hatt mange tiltak for å styrke digitalisering av utdanning, hvorav Drive er ett. NTNU
har gjennom prosjektet bygget opp kompetanse som er verdifull for organisasjonen. Det er
likevel fortsatt behov for at de ansatte får mulighet til å styrke sin digitale kompetanse og at
digitalisering av utdanning blir videreutviklet. Vi anbefaler derfor at de beskrevne tiltakene
iverksettes, uavhengig av organisering og organisasjonsmodell. Evalueringskomiteen foreslår
at det besluttes en plan for hvordan tiltakene skal følges opp. Evalueringskomiteen er særlig
opptatt av at digitalisering av utdanning må ses i et helhetlig perspektiv og at lokale hensyn og
rammebetingelser tas hensyn til for å nå målene – i tett samarbeid med de ansattes behov for å
utvikle egen undervisning.
Tiltakene som settes i verk bør slik vi vurderer det, kobles tett på linjen i organisasjonen og
samtidig gis betydning og prioritet av de med faglig og reelt ansvar for interne strategier og
praksiser. Å lede en overordnet satsing på feltet digitalisering av høyere utdanning som skal nå
ut til alle fakultet og institutt innebærer åpenbare ledelsesutfordringer. En slik satsing setter
særlig krav til lederstrukturene i organisasjonen. Ledelse av et slikt felt forutsetter dessuten en
lydhørhet både for organisasjonens, brukernes og de ulike gruppene av ansatte sine behov på
en og samme tid. Det viktigste hensynet er likevel at studentenes læring er det overordnede
målet og det profesjonelle ansvaret handler til syvende og sist om det.
Ledelse må derfor omsettes til hensiktsmessige handlinger på det enkelte institutt og fakultet,
dersom en skal få til den kvalitetskulturen som kvalitetsmeldingen bærer bud om. Evalueringen
vår viser at utdanningsledelse på institutt- og programnivå som har en ambisjon om å lykkes
med digitalisering knyttet til undervisning og læring er lite verdt dersom instituttledere og
studieprogramledere ikke lykkes med å «få de ansatte med», som en instituttleder sa det.
Komiteen vil rette en stor takk til alle som har deltatt i vår evaluering, gitt innspill og
synspunkter. Vi opplever å ha fått et godt innsyn i ulike vinklinger på det aktuelle feltet og
håper arbeidet kommer godt til nytte i prosessene organisasjonen skal inn i. Vår intensjon har
vært å kartlegge Drives «virkefelt» (hvor vi også har inkludert ansatte og studenter) på en måte
vi håper kan være nyttig og ha betydning i det videre arbeidet med å utvikle NTNU på feltet
digitalisering av utdanning.
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Digitalisering av utdanningsområdet
Programmandat

1 Bakgrunn
NTNU har ambisjon om å bli blant de beste universitetene i utvikling og innfasing av
innovative og digitale læreprosesser som styrker utdanningskvaliteten. I arbeidet
med å realisere denne ambisjonen er det satt i gang flere prosjekter og aktiviteter.
Grunnet økt kompleksitet, ønske om raskere progresjon og økende
kompetansebehov, er det nødvendig å koordinere disse initiativene på bedre måter.
Det er behov for at de ulike prosjektene får en tydeligere strategisk og
operasjonalisert forankring. Programmet digitalisering av utdanningsområdet
etableres for å styrke det strategiske perspektivet, samordne utvikling og prioritering
av nye tiltak og sikre forankring og oppslutning om pågående prosjekter og
aktiviteter. Som et element i å oppnå dette vil programmet bl.a. ta utgangspunkt i
pågående prosjekter i NTNU-toppundervisning, og bygge videre på disse.
Grunnet nye læreprosesser som en følge av økt digitalisering, er det også behov for
å utvikle former for samarbeid og systematisk utviklingsarbeid i fagmiljøene ved
NTNU. Programmet etableres for å støtte en bredere deltakelse og forankring i ulike
fagmiljøer med ansvar for utvikling og gjennomføring av digitale læreprosesser hos
studentene. For å realisere en slik ambisjon vil programmet stimulere til lærings- og
utviklingsstøtte, nettverkstenking og -aktiviteter i læreprosesser som er knyttet til
utdanning.
Grunnet økt variasjon i studentgruppen er det behov for at utdanningen ved NTNU
tilbyr helt og delvis nettbaserte emner og utdanningsmodeller som preges av
kreativitet, innovasjon og eksperimentering. I arbeidet med å realisere denne
ambisjonen skal programmet stimulere til innkjøp og utvikling av brukervennlige IKT/støttesystemer og teknologier og bidra til at undervisningsarealer utvikles i tråd med
nye digitale læringsprosesser. Digitalisering og standardisering er et viktig
virkemiddel for kvalitetsheving og effektivisering av utdanningsområdet.
Gjennom en forskningsinformert utvikling av utdanningsområdet er formålet å bidra til
systematisk kompetanseheving og motiverende læringsprosesser for å senke frafall
og øke studentenes kvalitative utbytte av studiet.
Våre målsettinger er langsiktige, og programmet etableres derfor for en periode på 5
år fra våren 2016.
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2 Programmets mål
Programmet digitalisering av utdanningsområdet skal svare på NTNUs strategisk
ambisjoner innen utdanning og læringsmiljø. Herunder realisering av følgende
strategiske mål1:
•
•

All utdanning er preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå, faglig og
pedagogisk
Undervisningen stimulerer studentenes kritiske refleksjon, og øker interessen
for forskning og nyskaping

•
Videre skal programmet svare på fusjonsplattformens ambisjoner om å tilby
framtidsrettet utdanning. Herunder2:
•
•

•

Utdanningen skal være innovativ og eksperimenterende. Vi skal bruke nye
verktøy og ny teknologi der dette styrker utdanningskvalitet, læringsutbytte og
studentens engasjement og studiemotivasjon.
NTNU skal selv forske på hva som gir godt læringsutbytte og hva som
fremmer utdanningskvaliteten. Vi skal utvikle læring, læringsaktiviteter og
vurderingsformer som bidrar optimalt til studentenes læringsutbytte, og som
svarer på samfunnets behov til kandidatkompetanse. Lærings- og
vurderingsformene vil være tilpasset utdanningenes egenart, og vi skal legge
til rette for kompetanseoverføring mellom fagmiljøer og campus om beste
pedagogiske praksis.
Som flercampusuniversitet skal NTNU ha høy kompetanse på teknologistøttet
læring, og en infrastruktur som støtter dette. Felles løsninger skal sikre god
kommunikasjon uavhengig av studenters og tilsattes stedstilknytning.

Overordnet mål
Programmet skal styrke NTNUs utdanningskvalitet gjennom økt digital kompetanse og
hensiktsmessig bruk av teknologi i undervisnings-, lærings- og støtteprosesser. Programmet
skal bidra til å styrke det strategiske perspektivet gjennom en forskningsinformert og
langsiktig utvikling av utdanningsområdet.
Programmet skal utvikle nye prosjekter for å styrke det digitale utdanningsområdet ved
NTNU og samarbeide tett med etablerte prosjekter og fagmiljø. Programmet skal også
utnytte og bidra til utviklingen av nasjonale og internasjonale arenaer for digital
kompetanseutveksling og kompetanseutvikling.

Programmet skal bidra til å danne interesse- og fagfellesskap som legger til rette for
forankring, prioritering og forpliktelser i fagmiljøer og styringslinjer, og som stimulerer
til nye digitale læreprosesser i emner og studieprogram både på campus og i
nettbaserte leveranser.
Programmet skal bidra til arbeidet med insentiver for digital kompetanseutvikling på området.
Gjennom dette skal programmet

Fra Kunnskap for en bedre verden – Strategi 2011-2020 for NTNU. Utdanning og læringsmiljø, målpunkter 2
og 3
2
Fra Fusjonsplattform. Kapittel 2.1 Framtidsrettet utdanning
1

Side 3 av 10

Digitalisering av utdanningsområdet
Programmandat

1. skape medvirkning og brukerorientering som bidrar til utviklingen av hva som er
relevant digital kompetanse og hensiktsmessig bruk av teknologi for undervisnings-,
lærings- og støtteprosesser i de ulike målgruppene og fagområdene ved NTNU.
2. legge til rette for å heve kompetansen blant ansatte i organisasjonen
3. bidra til at kompetansen og teknologien tas i bruk i undervisnings-, lærings- og
støtteprosesser
4. legge til rette for videre kontinuerlig kompetanseutvikling av individ, fagmiljø og
enheter etter programmets avslutning

2.1 Programmets effektmål
Mål nr

Beskrivelse av Effektmålet

Oppnås dato

EM-1

Bidra til økt digital kompetanse, økt bruk av digitale
tjenester og studentaktive læreprosesser.

EM-2

Bidra til økt samarbeid om studentenes læringsprosesser
ved å fokusere på sammenhengen mellom teknologi,
pedagogikk og endringsledelse og utvikle modeller for
interesse- og læringsfellesskap hvor medvirkning og
brukerorientering bidrar til forankring, prioritering og
forpliktelser i fagmiljøene.
Bidra til at nye digitale læreprosesser tas i bruk i emner
og studieprogram både på campus og i nettbaserte
leveranser.
Bidra til innovasjon og utvikling av utdanningsområdet
gjennom at NTNU tilbyr fremtidsrettede
undervisningsarealer, digitale tjenester og infrastruktur.

Ved
programmets
avslutning
Ved
programmets
avslutning

EM-3

EM-4

Ved
programmets
avslutning
Ved
programmets
avslutning

Effektmålene er vurdert som målbare, og har potensiale for rapportering gjennom
kvalitetsmeldingsprosessen.

2.2 Programmets resultatmål
Programmet Digitalisering av utdanningen er NTNUs virkemiddel for å gjennomføre
strategiske handlinger/tiltak for å nå NTNUs strategiske virksomhetsmål innen
utdanning. Programmets tiltak utgjøres i hovedsak av prosjekter, hvor alle
prosjektene i ulik grad skal bidra til å innfri effektmålene. Effektmålene er derfor de
samme for alle prosjekt i programporteføljen.
Programmet skal ut fra dette foreslå hva som skal iverksettes av nye prosjekt
Sammenheng med andre pågående aktiviteter
Programmet legger til grunn at de følgende prosjektene er etablert og kjøres videre.
Programmet skal bidra til at det tas ut effekt i form av økt utdanningskvalitet gjennom
god pedagogisk utvikling og anvendelse av de disse digitale tjenestene:
A) Digital eksamen (eks. Inspera)
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B) E-læringssystem (Blackboard)
C) Digitale tjenester (eks. MS Office 365)
D) Pedagogisk støtte og kompetanseheving (Læringsstøttesenteret)
Prosjektene A-C har et tydelig teknologisk perspektiv, med stor aktivitet og framdrift.
Disse prosjektene bidrar til å implementere en kjerne av digitale tjenester for å styrke
utdanningen ved NTNU. Prosjektene videreføres i tråd med opprinnelige mandater.
Programmets rolle er med utgangspunkt i denne kjernen av digitale tjenester å bidra
til at disse kan utnyttes på en kompetent måte til beste for styrking av NTNUs
utdanningskvalitet. Se også figur 1.
Prosjekt D har et mer anvendelsesorientert perspektiv, med aktiviteter som støtter
individuell digital kompetanseutvikling og legger til rette for formelt og uformelt
nettverkssarbeid på fakultetsnivå. Programmets bør bidra til at dette prosjektet
videreutvikles for å styrke den pedagogiske bruken av eksisterende og nye digitale
tjenester og teknologier og legge til rette for en systematisk utvikling av
læreprosesser ved NTNU.
Programmet skal holde kontakt med andre relevante program og prosjekter som
f.eks.:
* NTNU Toppundervisning
* Institutt for pedagogikk og livslang læring (Uniped).
* Nasjonale prosjekt og satsinger som arbeider for å løfte norsk UH-sektor.
* Internasjonale prosjekt og satsinger som arbeider for å løfte UH- sektoren
generelt.

Programmets egne aktiviteter
Programmet har flere innsatsområder med ulike aktiviteter og leveranser, som krever
forskjellig organisering, rollefordeling og involvering fra programmets ledelse. Disse
innsatsområdene vil fungere som arenaer for å utvikle nye digitale praksiser og bidra
til at NTNU når sin ambisjon om å bli blant de beste universitetene i utvikling og
innfasing av innovative og digitale læreprosesser og en pådriver for å “løfte” norsk
UH-sektor, samtidig som vi er lokalt fokusert.
Programmet skal etablere nye prosjekter med tydeligere orientering mot pedagogisk
anvendelse, digital kompetanse, nettbaserte tjenester med relevans både for
nettstudenter og campusstudenter og samarbeid om studentenes læreprosesser.
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Figur 1 Nettverksmodell mellom program

Ut fra det overstående, er det utarbeidet skisser til prosjekter og aktiviteter innen
følgende fire områder (fra våren 2017).
•

•
•
•

NTNU Læringslab. Forskningsbasert utviklingsarbeid i samarbeid med
Læringsstøttesenteret og eLS -prosjektledelsen for å utvikle pilotdeltakernes
digitale kompetanse på kort sikt og bygge digitale kompetansenettverk internt
ved NTNU på lengre sikt.
NTNU MOOC. Etablering av et kompetanse-basert nettverk for utvikling av
nettbaserte kurs (f. eks. MOOCs, nettbaserte EVU-kurs) i samarbeid med
utvalgte fagmiljøer og Læringsstøttesenteret.
NTNU BETA. Utvikling og utprøving av nye teknologier og digitale tjenester
som støtter utdanningskvaliteten i samarbeid med Læringsstøttesenteret (for
eksempel lokal installasjon av digitale tjenester, utvidelser av Bb).
UNI smart læring. Nettkurs i digitale undervisnings- og læreprosesser, hvor
deltakerne kan utvikle og dokumentere digital kompetanse for merittering
innen undervisningsområdet, og evt. kvalifisere til opprykk.

Vi foreslår også å utvikle strategier for å forankre og øke takten på digitaliseringen av
utdanningsområdet ved NTNU. Herunder vurdere:
1. Sikre at alle studenter får erfaring med digital læring gjennom innføring av krav
til digitalisering av emner/kurs ved NTNU som del av NTNUs overordnede
krav til studieprogramutvikling og –forvaltning.
2. Etablering av systematiske godkjenningsordninger for nettbaserte emner tatt
ved eget og andre universitet.
3. Programmet skal på sikt bidra til at det utvikles forslag til en digital strategi for
NTNU.
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2.3 Ressurser og forutsetninger
Mål nr

Beskrivelse av forutsetningen

Må foreligge
dato

FO-1

Prosjekter og andre tiltak som etableres innenfor
programmet skal bidra til en forskningsinformert utvikling
av utdanningsområdet og bygge på forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap. Det må legges til rette for at
vitenskapelig ansatte kan forske på egne læreprosesser.
Programmet forutsetter at erfaringer fra underliggende og
tilknyttede prosjekter og aktiviteter gjøres tilgjengelig for
deling og videre utvikling.
Programmet forutsetter en helhetlig tilnærming til
teknologi, pedagogikk og endringsledelse. Det må settes
av tid til underviseres kompetanseheving og tiltakene må
prioriteres og støttes på ledernivå.

Ved
programmets
slutt

Realisering av programmet effektmål forutsetter at det
stilles nødvendige ressurser (arbeidstid og
driftsressurser) til rådighet både sentralt og i fagmiljøene.

Ved
programmets
slutt

FO-2

FO-3

FO-4

Ved
programmets
slutt
Ved
programmets
slutt

3 Programmets omfang
Programmet løper i 5 år fra sommeren 2016. Programmet har fra starten en
programleder og programmedarbeidere i til sammen 100% stilling. Evt. kan noe av
stillingsressursen byttes mot pedagogiske støttefunksjoner i programmet. Videre
bemannes programmet med en administrativ tidsressurs på minst 100% fordelt på
flere funksjoner, se også punkt 4.2.
Dersom programmet skal kunne realisere ambisjonene, anslås at det blir behov for
ytterligere 1 stillingsressurs på programnivå i 2017, og kanskje ytterligere en
stillingsressurs fra 2018.
Ressurser ut over dette vil variere i programperioden, avhengig av hvilke prosjekter
som godkjennes og kjøres som del av programmet. Samlet må det antas en
ressursramme på 200 -300% i programmet.
I tillegg til dette må hvert enkelt prosjekt som etableres ressurssettes og bemannes
slik at prosjektenes resultatmål realiseres innfor gitte tidsfrister.
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4 Organisering
4.1 Organisering av arbeidet
Arbeidet organiseres som et program med underliggende prosjekter. På programnivå
ligger beslutningsorgan og støttefunksjoner som begge går på tvers av prosjektene,
slik dette er beskrevet i PAM3. Programmets effektmål gjelder for alle prosjekter, og
programmets leveranser er ensbetydende med de enkelte prosjektenes leveranser.
Det vil gå fram av programporteføljen hvilke prosjekt som til en hver tid pågår.
Programmets arbeidsform
Programmet vil samarbeide tett i programgruppen og ha brede kontaktflater mot
pågående prosjekter og aktiviteter. Arbeidsformene vil bestå av:
• formelle møter, informasjons-, samarbeids- og rapporteringsmøter (etter
årshjulet)
• uformelt samarbeid på campus
• digitalt nettverkssamarbeid i egnede digitale tjenester
• lokalt samarbeid på campus ved en eventuell etablering av en kontaktflate for
arbeidet med digitalisering av utdanningsområdet (jf. Søknad til
Eiendomskontoret høsten 2016)
Styring og koordinering av nye prosjekter/tiltak, følger etablert praksis for program og
prosjekt ved NTNU.

4.2 Roller
Programeier:
Prorektor for utdanning Berit Johanne Kjeldstad
Programstyre:
Strategisk programstyre (Faste medlemmer) FORSLAG:
- Programeier Berit Johanne Kjeldstad, leder programstyret
- Håkon Alstad, IT-sjef
- Professor Arne Krokan
- Dekan Monica Rolfsen, evt. også Geir Øien
- Studieprogramleder (Hans Petter Ulleberg)
- Studentrepresentant (Oppnevnes av STI)
Operativt programstyre (prosjektavhengige medlemmer):
- Oppgis ikke her. Kommer på plass etter hvert som prosjekter godkjennes og
starter opp.
Programgruppe:
Programdeltakere er ikke fastlagt, og vil kunne variere over tid. Forslagene har status
som tentative.
Programleder:
3

Organisering og gjennomføring av program:
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Inger Dagrun Langseth
Programdeltakere:
Pedagogikk og endringsledelse
Arne Krokan, professor
Halvdan Haugsbakken, forsker /forskningsleder
Dag Atle Lysne. Instituttleder for Program for lærerutdanning
IKT-faglig:
Kirsti Sørgård Moe. Hovedansvarlig for oppfølging av teknologiprosjekter og
programleder IT i utdanningen
Maria Letizia Jaccheri. Instituttleder for datateknikk og informasjonsvitenskap
Administrativ støtte:
Gunnar Bendheim. Generell administrativ støtte
Inger Anne Fånes Sætermo. Budsjett, avtaler og rapportering
Ole Kristen Solbjørg. Generell administrativ støtte.
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5 Økonomi og finansiering
5.1 Finansiering
God planlegging av programmets aktivitet er avhengig av forutsigbar finansiering.
Ved etablering må programmet minimum ha et økonomisk handlingsrom til å kunne
planlegge, prioritere og iverksette aktiviteter som best vil bidra til å nå programmets
mål. I dette må det være rom for å iverksette et nødvendig antall utredninger og
forprosjekt. Forventede kostnader til implementering av tiltak inkl. behov for
investeringer, skal gå fram av forprosjektenes sluttrapporter. Programeier står
ansvarlig for å sikre finansiering av programmets prosjektportefølje.
Som del av årlig budsjettavklaring skal Programeier beslutte hvordan aktivitetene i
prosjektporteføljen skal finansieres.
Programmet finansieres over NTNUs rammebevilgning.

5.2 Økonomi
Kostnad for gjennomføring av programmets arbeid estimert til fra ca kr 2 750 000 til
ca. 3 750 000,- årlig når programmet er i full drift. Dette kan variere avhengig av
prosjektporteføljens størrelse.
Som angitt i kapittel 5.1 ovenfor, skal kostnader til gjennomføring av prosjekt i
programmets prosjektportefølje fremmes til beslutning i programstyret, og kommer i
tillegg til denne oversikten.
Tabellarisk oversikt over ressursbehov4
2016
2017

2018

2019

2020

2021

2 000’
A:3 000’
1 000’

2 000’
A:3 000’
1 000’

1 000’

1 000’

2 000’
A:3 000’
1 000’

250’

500’

750’

750’

750’

300’

750’

2 500’

2 750’
A:3 750’

2 750’
A:3 750’

2 750’
A:3 750’

1 300’

Direkte lønnskostnader (stillinger
lønnet over programmet)
Indirekte lønnskostnader.
Stabsstøtte lønnet over andre
enheter, ikke med i sum
Driftskostnader
- Reisekostnader
- Møtekostnader
- Konferansedeltakelse
- Teknologiinnkjøp og
lisenser
- Forprosjekter og
rapporter

500’

2000’

500’

SUM

500’

Programmet er innvilget NOK 5 millioner for 2017.

4

Her er for enkelhets skyld estimert en samlet årsverkskostnad på 1 mill uavhengig av stilling og lønnsnivå.
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Bakgrunn og formål
NTNU etablerte satsingen NTNU Drive i 2016. Målet med denne satsingen var å legge til rette
for at undervisere kan styrke sin digitale kompetanse ved å ta i bruk nye teknologier og digitale
tjenester i undervisningen. Mandatet for NTNU Drive er gjengitt i eget vedlegg.
NTNU Drive fases gradvis ut fram mot sommeren 2021. Det er derfor ønske om å evaluere
resultat og organisering av satsingen for å se hvordan arbeidet som er utført kan ivaretas og
videreføres på best mulig måte.

Oppgaver og leveranser
Evalueringa består av en selvevaluering fra NTNU Drive og en evaluering fra en
evalueringskomite.
Selvevalueringa utgjør første del av arbeidet og rapporten med resultatene herfra vil også ha en
funksjon som støtte og forberedelse til neste del av arbeidet som utføres av evalueringskomitéen.

1. Selvevaluering
NTNU Drive ved leder Inger Langseth bes om å utarbeide en kort evalueringsrapport som
beskriver iverksatte tiltak og aktiviteter, dagens styring og organisering, samt oppsummerer
resultater og erfaringer sett fra NTNU Drive sin side.
Evalueringen skal inkludere informasjon om og vurderinger av:
-

Satsingens valg av hovedaktiviteter
NTNU Drive sin arbeidsform og organisering
NTNU Drive sin plassering i NTNUs organisasjonsstruktur, herunder
o rapporteringslinje til prorektor for utdanning
o kobling og samhandling med andre etablerte enheter (faglige og administrative)

Denne evalueringsrapporten leveres til prorektor for utdanning før jul 2019.

2. Evalueringskomite
Det etableres en evalueringskomite med følgende sammensetning:
- Eksternt medlem med vitenskapelig kompetanse (leder av komiteen)
- Prodekan for utdanning/leder senter
- Vitenskapelig ansatt med kjennskap til NTNU Drives arbeidsområder
- Studentrepresentant
Ansvar for sekretariat og administrative støtte legges til avdeling for utdanningskvalitet.
Evalueringskomiteen bes innhente vurderinger gjennom samtaler med:
- prodekaner for utdanning
- representanter fra enheter som samarbeider med NTNU Drive
- vitenskapelig ansatte i NTNU Drive-nettverket
- vitenskapelig ansatte utenfor NTNU Drive-nettverket
- leder for NTNU Drive
- prorektor for utdanning

På bakgrunn av samtalene og selvevalueringsrapporten fra NTNU Drive utarbeider
evalueringskomiteen en rapport som sammenfatter vurderinger av om tiltakene iverksatt i
forbindelse med satsingen NTNU Drive har bidratt til målsettingen (jfr mandat), om styring og
organisering har vært hensiktsmessig, og gir anbefalinger for hvordan NTNU kan ivareta og
videreføre arbeidet som er gjort i NTNU Drive på best mulig måte.
Evalueringskomiteen skal levere en rapport til prorektor for utdanning innen juli 2020.

Vedlegg 3

Inger Langseth, leder

Norges
teknisk-naturvitenskapelige
universitet

NTNU

Rapport

Halvdan Haugsbakken (MOOC), Andreas Krokan (Beta),
Dag Atle Lysne (IKU), prosjektledere
Veruska de Caro, Jonas Langset Hustad, Dan Yngve
Jacobsen, Sergio Martinez, Shaun Nykvist, Murat Polat,
Magnus H. Sandberg, Andreas H. Schille, Alex Strømme,
Gunnar Orn Thordarson, Ole K. Solbjørg, Eirik Wattengård
og Trond Aalberg

Selvevaluering for satsingen
NTNU Drive
Underlag for ekstern evaluering
Trondheim 20. desember 2019
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Bakgrunn
I oppstarten av NTNU Drive ble det utarbeidet et programmandat for å svare på NTNUs strategiske
ambisjoner innen utdanning og læringsmiljø og fusjonsplattformens ambisjoner om å tilby
framtidsrettet utdanning. I programmandatet beskrives mandatet for arbeidet i NTNU Drive og andre
prosjekter som inngår i arbeidet med strategien: Kunnskap for en bedre verden (2011–2020). Senere
er det utarbeidet en ny strategi (2018–2025).
NTNU Drive er en videreføring av prosjektet Smart læring (2014–2016) i NTNU Toppundervisning, som
ble ledet av professor Arne Krokan. Hovedleveransene i Smart læring var åpne kurs og emner på nett,
digital infrastruktur og forskning på aktivitetene i prosjektet.
Aktivitetene i NTNU Drive evalueres høsten 2019. Evalueringen består av to deler: en selvevaluering
fra NTNU Drive og en evaluering fra en evalueringskomité. Mandatet for denne selvevalueringen er å
synliggjøre iverksatte tiltak og aktiviteter, dagens styring og organisering, samt oppsummering av
resultater og erfaringer sett fra NTNU Drive sin side, for å se hvordan arbeidet som er utført i NTNU
Drive, kan ivaretas og videreføres på best mulig måte (se vedlegg 7 Programmandat).

Strategi for NTNU og ambisjoner for programmet ved opprettelsen
Programmet digitalisering av utdanningsområdet (2016–2021)1 skal svare på NTNUs strategiske
ambisjoner innen utdanning og læringsmiljø.
Strategiske mål2:
-

All utdanning er preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå, faglig og pedagogisk.
Undervisningen stimulerer studentenes kritiske refleksjon og øker interessen for forskning og
nyskaping.

I programperioden har NTNU vedtatt en ny strategi: Kunnskap for en bedre verden3 for 2018–2025,
som har utviklingsmål som NTNU Drive også har bidratt til å oppfylle.
Utviklingsmål:
-

Prioritere innovative og utforskende læringsprosesser med høy internasjonal kvalitet, bygget
på forskningsbasert kunnskap om læring.
Utvikle etter- og videreutdanningstilbud i samspill med arbeidslivet.
Etablere utviklingsprogram for systematisk heving av utdanningsfaglig kompetanse.

Strategien sier også:
-

Ny teknologi brukes for å gi studentene tilgang til aktiviserende og varierte lærings- og
vurderingsformer og for å gi god tilgang til livslang utdanning.

1

Se eget vedlegg Programmandat for digitalisering av utdanningsområdet, v/Berit Kjeldstad, eier.
Fra Kunnskap for en bedre verden – Strategi 2011-2020 for NTNU. Utdanning og læringsmiljø, mål 2 & 3.
3
Fra Kunnskap for en bedre verden – Strategi 2018-2025 for NTNU.
2

3

Videre skal programmet svare på fusjonsplattformens ambisjoner om å tilby framtidsrettet utdanning.
Herunder4:
-

-

-

Utdanningen skal være innovativ og eksperimenterende. Vi skal bruke nye verktøy og ny
teknologi der dette styrker utdanningskvalitet, læringsutbytte og studentenes engasjement og
studiemotivasjon.
NTNU skal selv forske på hva som gir godt læringsutbytte og hva som fremmer
utdanningskvaliteten. Vi skal utvikle læring, læringsaktiviteter og vurderingsformer som bidrar
optimalt til studentenes læringsutbytte og som svarer på samfunnets behov til
kandidatkompetanse. Lærings- og vurderingsformene vil være tilpasset utdanningenes
egenart, og vi skal legge til rette for kompetanseoverføring mellom fagmiljøer og campus om
beste pedagogiske praksis.
Som flercampusuniversitet skal NTNU ha høy kompetanse på teknologistøttet læring og en
infrastruktur som støtter dette. Felles løsninger skal sikre god kommunikasjon uavhengig av
studenters og tilsattes stedstilknytning.

Programmet har flere innsatsområder med ulike aktiviteter og leveranser, noe som krever forskjellig
organisering, rollefordeling og involvering fra programmets ledelse og deltakere. Som det fremgår av
programmandatet, skal det opprettes nye prosjekter som, i samarbeid med andre eksisterende
prosjekter og sentre ved NTNU (jf. Læringsstøttesenteret, Multimedesenteret, digital eksamen o.l.)
skal bidra til at NTNU når sine strategiske ambisjoner om framtidsrettet utdanning.
Beslutningsorgan og støttefunksjoner som begge går på tvers av prosjektene, ligger på programnivå.
Arbeidet i programmet skulle:
-

Organiseres som et program med underliggende prosjekter og styring og koordinering av nye
prosjekter/tiltak, og følge etablert praksis for program og prosjekter ved NTNU.
Herunder opprettelsen av et strategisk programstyre og et operativt programstyre bestående
av ledere i prosjekter og aktiviteter i programmet.

Programmet vil samarbeide tett i programgruppen og ha brede kontaktflater mot pågående prosjekter
og aktiviteter. Arbeidsformene vil bestå av formelle møter og uformelt samarbeid på nett og på
campus.

Strategiske ambisjoner for NTNU Drive i programmet
Vår visjon i Drive er digital kompetanse for framtidsrettet utdanning. Organisasjonsutvikling handler i
utdanningssammenheng om å stille spørsmål ved hva som er viktig og hva som skal være viktig i
utdanningen framover. Vi setter hovedaktivitetene i Drive i sammenheng med fleksible, skalerbare og
transparente utdanninger i flere varianter ved bruk av nye digitale tjenester og teknologier og
nettpedagogikk, og med nødvendigheten av å utfordre og utvikle etablerte utdanningskulturer. Vi
ser forskningsinformert støtte og samarbeid på tvers av fagmiljø, institutt og fakultet, både internt og
eksternt, som viktig i utviklingen av NTNU som organisasjon, og nettverksamarbeid som en
framtidsrettet arbeidsform for støttetjenestene i programmet ved NTNU.

Formell organisering i tre prosjekter og en forskergruppe
NTNU Drive består av komplementære hovedaktiviteter som utgjør en helhetlig satsing. Slik mandatet
krever, er det etablert tre prosjekter i NTNU Drive:

4

Fra Fusjonsplattform. Kapittel 2.1 Framtidsrettet utdanning.
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-

NTNU MOOC legger til rette for åpne, fleksible og skalerbare kurs og emner i flere varianter:
på nett, som blended learning og på tvers av campus. Prosessen med utvikling av kurs hever
ansattes digitale kompetanse, og kursene som er utviklet, benyttes til å styrke den faglige og
digitale kompetansen til undervisere og studenter, samtidig som NTNU åpner sine studietilbud
for verden.

-

NTNU BETA gir rask tilrettelegging for utprøving av nye digitale plattformer og tjenester for
fagmiljø som ønsker å styrke undervisning og læring, og bidrar samtidig til miljøenes utvikling
av kompetanse på valg, innføring og utnyttelse av ny teknologi og digitale tjenester, samt bruk
for å heve kvaliteten på utdanningsområdet.

-

NTNU IKU (Intern KompetanseUtvikling) gir støtte til digital endringsledelse og helhetlig
utdanningsfaglig digital kompetanseutvikling på institutt og i fagmiljø. IKU drifter
egenproduserte kurs, holder workshops og bidrar til og deltar i prosjektsøknader på lokalt,
nasjonalt og internasjonalt nivå.

Samtidig bidrar satsingen i Drive med:
-

Forskning på aktiviteter og leveranser i prosjektene gjennom forskergruppen DIGIT, som er
tett på den internasjonale utviklingen på området.

-

Strategisk arbeid, hvor en utvidet ledergruppe gir forskningsbasert informasjon og støtte til
beslutningstakere på utdanningsområdet gjennom innspill til og deltakelse i diverse
prosjekter, råd, utvalg og komiteer.

Prosjektenes forankring på flere institutt gir tilgang til nødvendige komplementære kompetanser som
benyttes i forskjellige kombinasjoner på tvers av organiseringen i våre hovedaktiviteter. Prosjektene
beskrives nærmere senere i teksten.

Arbeidsform og organisering i nettverk
Arbeidsformen i Drive er nettverksbasert og foregår mellom ansatte på tvers av fakultet, institutt og
fagmiljø i organisasjonen. Nettverket har ingen fast lokalisering på campus, og arbeidsformene er i stor
grad digitalisert og nettbasert.
NTNU Drive har en faglig ledelse i den faglige linja. Nettverket består av både administrative og
vitenskapelige ansatte med komplementære kompetanser: pedagogikk, didaktikk, teknologi,
multimedia, forskning, ledelse og rådgiving. Nettverket omfatter ansatte med topp- og
førstekompetanser, lektorer, førstekonsulenter, stipendiater, vitenskapelige assistenter og studenter.
Alle arbeider i ad-hoc-team på tvers av prosjektene MOOC, BETA og IKU for å løse våre oppgaver. Figur
1 viser den tette organisatoriske og administrative koblingen til SU-fakultetet, Institutt for
datateknologi og informatikk og Avdeling for utdanningskvalitet internt i Drive.
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Fakultet for samfunnsog utdanningsvitenskap

• Institutt for lærerutdanning
• 4 vitenskapelige ansatte, 1
stipendiat/350%
• Institutt for sosiologi og statsvitenskap
• 1 vitenskapelig ansatt, 1 vit.ass/200%
• Institutt for pedagogikk og livslang
læring
• 1 vitnskapelig ansatt/25%

NTNU Drive
MOOC BETA
IKU

Avdeling for
utdanningskvalitet

• Multimediesenteret
• 4 videoprodusenter/350%
• Læringssenteret
• 1 seniorrådgiver / 100%

DIGIT

Fakultet for
informasjonsteknologi
og elektroteknikk

• Institutt for datateknologi og
informatikk
• 3vitenskapelige ansatte/220%
• x studenter , timebasert

Figur 1. Kompetanser og bakgrunn for ansatte i nettverket i Drive per 2019
Den nettverksbaserte organisasjonsformen i Drive er arbeidsintensiv og tillitsbasert. Vi samarbeider
digitalt (jf. Slack, Trello, Teams, Sharepoint, Skype) og møtes daglig, virtuelt eller fysisk, ved behov. Vi
har regelmessige 14-dagers statusmøter på Skype/campus for beslutningstaking, oppfølging og
fordeling av oppgaver, hvor alle deltar og spiller inn saker til sakslisten på forhånd. Deltakelse i teambaserte aktiviteter og leveranser over hele NTNU (se figur 1) styrker og utvider den enkeltes og
nettverkets samlede kompetanse, samtidig som leveransene kvalitetssikres, blant annet gjennom
veiledning og tilbakemeldinger fra kompetente andre.
Oversikt over ansatte i NTNU Drive finnes i vedlegg 6.

Rapporteringslinje for NTNU Drive
NTNU Drive er plassert i linja på nivå 1 og rapporterer direkte til prorektor for utdanning. Det skjer ved
invitasjon og på forespørsel fra lederen i NTNU Drive.

Aktiviteter og leveranser i NTNU Drive
Hovedleveranser
Kulepunktene viser en samlet oversikt over hovedleveranser (antall og typer leveranser er beskrevet i
parentes) i NTNU Drive per november 2019. Vi har så langt:
•
•
•

•
•

Utviklet digital infrastruktur for åpne nettkurs og -emner ved NTNU (3 plattformer).
Egenprodusert, implementert og driftet nettkurs og -emner for digital kompetanseutvikling
og online læring i fag primært for UH-ansatte (15 kurs).
Utviklet et forskningsinformert pakkeløp for ansatte som vil utvikle egne nettkurs og -emner,
inkludert nettkurset DriveX for teknisk, pedagogisk og multimedial kompetanseheving (50
fagmiljø).
Utviklet en forretningsmodell for nettbaserte kurs (jf. Drive-modellen EVU-utvalget v/Reitan).
Utforsket og anbefalt nye teknologier og digitale tjenester som kan støtte nettbasert
undervisning og læring, samt digitalt samarbeid (25 tiltak).
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•

•
•
•

Gitt støtte til ledere, mellomledere og prosjektledere som vil endre utdanningskulturer i et
mer langsiktig perspektiv; didaktiske, pedagogiske og digitale kunnskaper og ferdigheter (11
prosjekter).
Støttet og bidratt til prosjektsøknader med digitale og/eller nettbaserte leveranser internt og
eksternt (15 prosjektsøknader). Deltatt i internasjonale prosjekter (3) og nettverk.
Publisert artikler på nivå 1 og 2 på bakgrunn av aktiviteter i NTNU Drive (15 artikler).
Levert strategiske arbeider til bruk for NTNU internt og eksternt og presentasjoner rettet mot
ledere på nivå 1,2 og 3.
Leveransene beskrives senere i teksten og i vedlegg 1-5.

Spredning av leveranser
Figur 2 viser institutt ved NTNU som har benyttet seg av våre hovedleveranser i større og mindre grad,
per november 2019. Institutt med hvit farge har ikke benyttet noen tilbud i Drive.

Figur 2. Oversikt over institutt som har benyttet hovedleveranser i NTNU Drive. (Originalfigur Andreas
Aarlott.)
I figuren går det ikke fram at Drive støtter flere fagmiljø ved enkelte institutt. Antall prosjekter er
derfor betydelig større enn antall institutt. Figuren viser heller ikke hvor gevinsten av aktivitetene er
tatt ut, som for eksempel hvilke fagmiljø som har benyttet nettkurs og -emner, hvilke fagmiljø som har
fått støtte til å prøve ut nye teknologier, eller om prosjektsøknadene er innvilget.
Så langt benytter 25 av 54 institutt seg av de nevnte støttetjenestene i Drive. Det understreker behovet
for denne typen støtte, uavhengig av faglig tilhørighet. Når tre fakulteter og 29 institutt likevel ikke,
eller i liten grad, har brukt dette tilbudet fra Drive, kan det være at de har etablert egne
støttefunksjoner eller at andre satsinger har tjenester som dekker de behovene de har.
Spredningen beskrives senere i teksten og i vedlegg 1-5.
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Kobling og samhandling med andre etablerte enheter
NTNU Drive har koblinger og samhandling med andre etablerte enheter, både administrativt og faglig.
Disse overlapper delvis hverandre. Allikevel har vi valgt å presentere dem hver for seg.

Kobling og samhandling med faglige enheter
Drive samhandler med andre etablerte enheter om faglig arbeid (jf. hovedleveranser). Samarbeidet er
av intern, nasjonal og internasjonal karakter og varierer i omfang og leveranser. Figur 3 viser tidligere
og løpende nettverksamarbeid i Drive på internt, nasjonalt og internasjonalt nivå per november 2019.

Internasjonalt

•
•
•
•
•

Future Learn (forum for ledere og nettpedagoger)
MOOCs in Scandinavia
MIT (USA - micromaster)
EPFL (Sveits - Learning lab)
Europakontoret (Erasmus+)

Nasjonalt

•
•
•
•
•
•
•

UNIT (Uninett)
DIKU (ekspertgruppe, programråd)
Oslo EdTech cluster
Gyldendal
OsloMet
Sintef
Oslokontoret

Internt

•
•
•
•

Multimediesenteret
NTNU Videre
Læringssenteret
UNIPED

Figur 3. Oversikt over samarbeid mellom etablerte enheter og Drive om faglig arbeid
Internt er samarbeidet med Multimediesenteret det mest fremtredende, hvor Drive har bidratt til å
styrke den video-pedagogiske kompetansen ved senteret. Videoprodusentene har delt sine
kunnskaper og erfaringer i åpne nettkurs og i konferansebidrag med paper, samtidig som de utgjør
den multimodale kompetansen som benyttes i team som støtter undervisere som skal utvikle nettkurs
og -emner. Vi vil også trekke fram vårt samarbeid med Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) og
vår leveranse og drift av 4 nettkurs/moduler til Utdanningsfaglig basiskompetanse. Samarbeidet med
Læringssenteret har vært rettet mot deltakelse i Læringsnettverket og overføring av nye teknologier
fra Beta til linja. Drive har ikke lyktes i å få til et utvidet samarbeid med IT-avdelingen, men vi deltok i
anskaffelsesprosesser av nytt LMS og har noe teknisk faglig samarbeid gjennom Beta.
Drive støtter og bidrar med faglig samarbeid i en rekke større prosjekter og aktiviteter på flere nivå,
slik Figur 4 viser.

Internasjonalt
Nasjonalt
Internt

•
•
•
•

EUNIS 2019 (programkomiteen)
Nordplus (InnovaEDU)
Erasmus+ (C.O.A.C.H.)
Horizon (BOOST)

•
•
•
•

Forskningsrådet (søknader)
DIKU (søknader)
Norgesuniversitetet (prosjektdeltakelse før 2019)
NUDGE (Norwegian user and development group for open
edX)
EdTech Hackaton
UiT ( digital strategi)
Læringsfestivalen (programkomiteen)
Webinarfestivalen (programkomiteen)
Fremtidens campus (forprosjekt)
Fremtidens teknologistudier (2020)
DiGilu (ILU)
Yrkesfag ??
SEEDS
Blink
RSA (regionaalt)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Figur 4. Oversikt over faglig samarbeid mellom større prosjekter og aktiviteter og Drive
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Internt vil vi spesielt trekke fram Drives deltakelse i forprosjektet til Fremtidens Campus, ledet av Per
Morten Schiefloe, og innledende samtaler om bidrag til Fremtidens teknologistudier som ledes av Geir
Øien. Ved Institutt for lærerutdanning har Drive i stor grad bidratt i søknadsprosesser, referanse- og
styringsgrupper og levert faglig innhold i prosjektene Digitalisering i grunnskolelærerutdanningen
(DiGiglu) og Digitalisering i yrkesfaglærerutdanningen (DYFLU).
Nasjonalt vil vi trekke fram Oslo EdTech Hackaton, som er en ny form for å løse utfordringer gjennom
design-drevet innovasjon og crowd sourcing. Her samarbeider vi med Forskningsrådet, Gyldendal,
Tekna og Innovasjon Norge. NUDGE er et nasjonalt initiativ for å rigge en digital infrastruktur og utvikle
samarbeid om åpne nettkurs. Her samarbeider vi med UH-sektoren og UNIT.
Internasjonalt deltar Drive i prosjekter i Nordplus, Erasmus+ og Horizon 2020, og vi deltok i
programkomiteen og med sesjon i EUNIS 2019-konferansen, som ble arrangert av NTNU. Gjennom
forskergruppen DIGIT har vi etablert et nettverk for større prosjektsøknader.

Kobling og samhandling med administrative enheter
Drive samarbeider også administrativt med andre etablerte enheter og prosjekter på områder som
ligger i forlengelsen av våre kjerneaktiviteter og som bidrar til å utvikle NTNUs digitale infrastruktur.
Målet er å få på plass en effektiv administrativ infrastruktur for undervisere som vil ta i bruk nye digitale
tjenester, dele læringsobjekter og undervise på nett. Her samarbeider vi med en rekke enheter ved
NTNU, slik Figur 5 viser.
Aktivitetene i nettverket i Drive er svært avhengige av administrativ støtte og samhandling på flere
områder innad i NTNU og utad. Jevnlig dialog med prorektor og lett og rask tilgang til seniorrådgivere
i prorektors stab for strategisk arbeid og avgjørelser er avgjørende. Aktivitetene i nettverket krever
også rask tilgang til juridisk støtte, jevnlig kontakt med kontroller og samarbeid med instituttlederne
og HR-avdelingene i forbindelse med ansettelser (jf. vedlegg 6). Vi benytter også støtte og
tilgangsstyring fra kommunikasjonsavdelingen i forbindelse med spredning av informasjon om
aktiviteter og tilbud i programmet på nett. Ikke minst samarbeider vi tett med NTNU Videres
administrative støtteteam om våre åpne studiepoenggivende videreutdanningskurs og om
videreutvikling av NTNUs EVU-tilbud på nett, både organisatorisk og strategisk.

NTNU- IT

UNIT

Kommunikasjonsavdelingen

NTNU Videre

NTNU
Drive

Avdeling for
utdanningskvalitet
(juss, LS, MMS

Avdeling for
studieadministrasjon

HR-avdelingen

Universitetsbibliotek
et

Figur 5. Administrativ kobling og samhandling mellom Drive og andre enheter
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Samarbeidet er hovedsakelig av teknisk-administrativ karakter og spenner fra utvikling av Digital
Learning Repository (DLR) til Nettbutikk. Drive var for eksempel blant de første til å ta i bruk Inspera
for digital eksamen. Drive er representert i styret i prosjektet TETT PÅ, et prosjekt om studentaktiv
læring og SRS-systemer, og i Oversettelseskomiteen for oversettelse av Open edX til norsk, ledet av
Frode Arntsen ved UNIT (jf. 20 000 linjer tekst er levert fra Drive så langt).
Det administrative arbeidet i Drive har også i stor grad handlet om å få på plass en systematisk
tilnærming til databehandleravtaler, risiko- og sårbarhetsanalyser ved pilotering av nye digitale
tjenester og plattformer, samt etiske retningslinjer for bruk av disse, som kan gjelde for hele NTNU.
Her har Drive tatt initiativ for å utvikle kompetanse internt, slik at vi ikke trenger å benytte kostbare
konsulenttjenester. Drive håndterer kontrakter med FutureLearn og UNIT, samt en rekke andre
plattformtilbydere. Drive er i sporadisk dialog med NTNUs jurister i Avdeling for utdanningskvalitet (jf.
Snekvik) for å kvalitetssikre våre leveranser på disse områdene.

Evaluering - organisering og hovedaktiviteter i NTNU Drive
I denne delen reflekterer vi over i hvilken grad Drive har bidratt til målsettingene i programmet. I det
følgende presenteres produkt-, prosess- og effektmål, som beskriver på hvilke måter NTNU Drive har
bidratt til programmandatets målsetting, herunder effektmål (EM1-4) og NTNUs strategi.

Produktmål
Våre produktmål presenteres i de tre prosjektene MOOC, Beta og IKU, forskergruppen Digit og
strategisk arbeid.

NTNU MOOC
Leder: førsteamanuensis Halvdan Haugsbakken, Deltakere: alle
NTNU MOOC har som mål å drive med forskningsinformert utvikling av åpne nettkurs og -emner og gi
støtte til fagmiljø som vil utvikle slike tilbud. Det samlede tilbudet av kurs og emner skal være
fleksibelt, skalerbart og transparent og gi tilgang til både individuell og kollektiv kompetanseheving i
lokale, regionale, nasjonale og globale kontekster.
Viktige leveranser så langt i prosjektet er:
-

DriveX – et skalerbart og forskningsinformert pakkeløp for nettkursproduksjon i fagmiljø.
Pakkeløpet består av et åpnet nettkurs med tilhørende workshop og individuell støtte.
Drive-modellen – en forretningsmodell for åpne, fleksible og skalerbare kurs og emner på nett
i DriveX. Kursene kvalitetssikres i fagmiljøene.
Publisering av internasjonale kurs på den europeiske plattformen FutureLearn (5).
Åpne nettkurs og -emner for intern og nasjonal kompetanseheving på plattformen Digit (15).
Støtte til fagmiljø som ønsker å benytte nettbaserte emner eller -kurs i større og mindre
prosjektsøknader.
Ekstern nettverksbygging på konferanser, i workshops, forum og i prosjekter.
Forskning på utvikling av egen nettkursproduksjon, undervisning på nett og concept papers i
internasjonale publikasjoner og proceedings.

Om våre leveranser i nettkurs og -emner («massive» open online courses)
Den forskningsbaserte støtten (pedagogisk, teknisk, multimedial) gis til individuelle fagmiljø og i mer
skalerbare workshops, hvor vi veileder prosessen fra idé til ferdig nettkurs og tilbyr profesjonell
videoproduksjon. Produksjonsprosessen er systematisert og kvalitetssikret i «DriveX – et nettkurs om
å lage nettkurs», som er allment tilgjengelig på vår Open edX plattform «digit.ntnu.no».
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Figur 6. Syv-stegsmodellen for nettkursproduksjon
Generelt kan vi si at det har tatt flere år å utvikle den forskningsinformerte kompetansen og erfaringen
som ligger bak utviklingen av DriveX- pakkeløpet for utvikling av nettkurs, samt infrastrukturen og
forretningsmodellen (jf. strategier) for onlinekurs og -emner. Etter fire år i prosjektet er vi nå godt
rustet for å skalere det nettbaserte studietilbudet ved NTNU. Det omfatter kurs, emner,
masterprogram og micro-master. Vi har samlet erfaringer fra fagmiljøene som har utviklet egne kurs
gjennom denne modellen, og vi ser at den bidrar til kompetanseheving i fagmiljøene samtidig som
kursene som blir utviklet, benyttes til videre kompetanseheving eksternt, internt og hos studenter.
Et lite «bi-prosjekt» er «Stardust», hvor vi har satset på å ivareta kompetanse «som er i ferd med å gå
av med pensjon» ved NTNU. Her har vi invitert eksperter på sine fagområder til å dele sine kunnskaper
i nettkurs. Eksempelvis vil vi nevne professor Torlaug Løkensgard Hoels kurs i Akademisk skriving, Kjell
Atle Halvorsens kurs i Ledelse og Kirsti Rye Rambergs modul i vårt eget kurs i Digital vurdering.
NTNU har i noen tid hatt et nært forhold til MIT og har nylig sett nærmere på mulighetene for et
samarbeid innen Micro Master-området. Dette samarbeidet har ennå ikke resultert i faktisk
gradssamarbeid, på grunn av at de aktuelle NTNU-masterprogrammene ikke er kompatible med MITs
Micro Mastere. Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse (Endre Sjøvold) og Drive ønsker nå
å inngå en intensjonsavtale om utvikling av emner på nett og et framtidig masterprogram i samarbeid
med Forsvaret.
Se vedlegg 1 for konkretisering av aktiviteter i NTNU MOOC.

NTNU BETA
Leder: Forsker Andreas Krokan. Deltakere: relevante andre
NTNU Beta har som mål å bidra til at NTNU har oppdatert kompetanse på og tilgang til
utdanningsteknologi ved å legge til rette for anskaffelse, installasjon og drift av digitale plattformer og
tjenester til forskningsbasert uttesting.
Betas prosjekt- og tilbudportefølje består så langt i prosjektet av:
-

Forvaltning og drift av et utvalg læringsplattformer og portaler.
En prosjektstyrt prosess for utprøving av nye digitale tjenester og teknologier med
anbefalinger om eventuell videreføring.
Analyser og utredninger av forslag til nye digitale tjenester.
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-

Utvikling og designprosesser for teknologisk utvikling og innovasjon.
Invitasjon til FoU-aktivitet knyttet til utprøving av betatjenester i fagmiljø.
Deltakelse i eksternfinansierte søknader, aktiviteter og forskning.

Beta anskaffer, forvalter, utvikler og drifter den digitale infrastrukturen som benyttes i åpne
nettbaserte kurs og emner: Digit, FutureLearn og Canvas. Det skjer i samarbeid med eksterne
institusjoner (UNIT), bedrifter og interessefellesskap, samt NTNUs tekniske og juridiske fagmiljø. NTNU
står nå overfor et strategisk valg med tanke på videre drift av slike plattformer og åpen tilgang til
livslang læring og kunnskap for en bedre verden.
Plattformen Digit (jf. https://digit.ntnu.no) er utviklet i samarbeid med Unit og baserer seg på den åpne
kildekoden til Open edX. Plattformen kan benyttes av eksterne og interne kursdeltakere og er integrert
med FEIDE pålogging, Blackboard (LTI) og legger spesielt til rette for teknologistudier. Systemet er
driftet i samarbeid med Unit og kan ses som en pilot på en nasjonal infrastruktur for åpne nettbaserte
kurs og emner.
Beta formidler læringsplattformene Canvas og FutureLearn. FutureLearn tilbyr kursutviklere
kontraktfestet tilgang til en internasjonal publiseringsplattform for nettbaserte kurs og program, med
et bredt publikum. Canvas er av flere institusjoner i UH-sektoren kjøpt inn som LMS. Beta støtter blant
annet kursutvikling på plattformen i prosjekter som samarbeider med institusjoner hvor det er krav til
at innholdet gjøres tilgjengelig på Canvas. Beta gir dessuten råd om hvordan de teknologiske
mulighetene på denne best kan benyttes i læringsdesign og pedagogiske opplegg, som f.eks. omvendt
klasserom.
Beta leder prosesser for anskaffelse og pilotering av nye teknologier og digitale tjenester som kan
bidra til å styrke utdanningskvaliteten for undervisere og studenter, på eget initiativ eller på initiativ
fra fagmiljøene. Tiltaket støtter kreativitet og innovasjon i fagmiljøene og bidrar til raskere
endringstakt i den digitale infrastrukturen ved NTNU.
Denne prosjektstyrte prosessen innebærer en teknisk behovs- og sammenlikningsanalyse hvor NTNUs
eksisterende tjenester veies opp mot ønsket funksjonalitet. Kanskje kan eksisterende infrastruktur
benyttes på en måte som oppdragsgiveren ikke har tenkt på. Hvis ikke, bidrar Beta med kontrakts- og
prisforhandling, utforming av tjenestevilkår og endelig innkjøpsavtale fra leverandør, samtidig som det
utredes behov for og legges til rette for avtaler relatert til GDPR (databehandleravtaler) og
personvernsvilkår. Beta fasiliteter også for implementasjon og integrasjon mot eksisterende systemer,
for eksempel Blackboard og FEIDE, og kan tilby installasjon, tilpassing, drift og vedlikehold av tjenester
basert på åpen kildekode. Etter endt pilotering gis en anbefaling til Læringssenteret, som tar et valg
med tanke på videre drift i organisasjonen.
Beta ivaretar juridiske hensyn internt i prosjektet og overfor undervisere og studenter under
utprøving av disse nye digitale teknologiene, blant annet ved å utføre risiko- og sårbarhetsanalyser og
formåls- og hjemmelvurderinger. Disse deles videre med UH- sektoren i samarbeid med Unit og
Uninett.
Beta bidrar inn mot utvikling og designprosesser ved NTNU, for eksempel ved utvikling av
programvaretillegg til eksisterende tjenester og portaler, innspill til brukergrensesnitt og
brukeropplevelse, samt NTNU Drives tilstedeværelse på nett, gjennom nettsider og plattformer
og portaler, samt sosiale medier.
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Beta inviterer fagmiljø til samarbeid om «sense making» og FoU-aktivitet i utprøvingene. Beta bidrar
også i stor grad til strategisk rådgivning om anskaffelser av digitale tjenester
og plattformer for fagmiljø, Læringssenteret, NTNU-IT og Unit.
Gjennom å støtte fagmiljø i valg og bruk av ny teknologi og digitale tjenester, styrkes de ansattes
kompetanse og studentenes undervisnings-, lærings- og vurderingsformer basert på det fremste innen
teknologistøttet læring. Gjennom arbeidet har NTNU Drive utviklet egen kompetanse og egne
samarbeidsformer med andre aktører internt, nasjonalt og internasjonalt og skapt grunnlag for videre
heving av utdanningskvaliteten ved NTNU.
Se vedlegg 2 for konkretisering av aktiviteter i NTNU Beta.

NTNU Intern kompetanseutvikling (IKU)
Leder: førsteamanuensis Dag Atle Lysne. Deltakere: relevante andre i Drive
NTNU IKU har som mål å arbeide med å utvikle lederes og ansattes digitale kompetanse for å styrke
utdanningskvaliteten ved NTNU. Vi ønsker å utfordre og utvikle eksisterende kulturer i undervisning
og læring ved bruk av ny teknologi. Arbeidet krever en prosesstilnærming der vi over tid er tett på
støtte og mindre prosjekter, samtidig som vi bidrar til kompetanseheving gjennom korte nettkurs for
UH-ansatte.
Viktige leveranser så langt i prosjektet er:
-

Støtte til ledere og fagmiljø som vil utvikle digitale undervisningspraksiser for å fremme
studentaktive arbeidsmåter og styrke studentenes læring på campus og på nett.
Støtte til digitalisering av undervisning, undervisning på tvers av campus og på nett.
Støtte til utviklingsprosjekter som er av lengre varighet (2–5 år) og som har som mål å endre
utdanningskulturer, herunder et stort antall bidrag i eksterne prosjektsøknader.
Implementering og distribuering av våre egenproduserte kurs og emner internt ved NTNU.
Lavterskelstudio (G254) for utprøving av nye teknologier og digitale tjenester, med tekniskpedagogisk støtte fra ansatte i Drive.
Behovsanalyse knyttet til utvikling av undervisning og læring basert på erfaringer fra interne
utviklingsprosjekter og på litteraturstudier.
Forskning på utviklings- og endringsprosesser i internasjonale publikasjoner og proceedings.

IKU støtter ledere som ønsker å endre utdanningskulturen ved å ta i bruk nye teknologier og digitale
tjenester i kollektive utviklingsprosesser for systematisk utvikling av undervisning og studieprogram.
Utvikling og endring gir varig effekt når det er forankring i ledelsen og de fleste i fagmiljøet er involvert
over tid (2–5 år). En viktig forutsetning er at fagmiljøene selv tar eierskap, blir enige om hvilke
muligheter de har og hvilken utvikling de ønsker. Slik skapes motivasjon for endring i en prosess
bestående av diskusjoner og forhandlinger, som tar tid – gjerne ett semester. Diskusjonene rundt
utfordringer og måltenking foregår i hele prosjektperioden. Ofte endres måltenkingen som et resultat
av arbeid underveis i prosjektet. For at prosjektet skal lykkes, er det derfor avgjørende å sette av nok
ressurser/tid til arbeid og kompetanseheving i hele prosjektperioden, både til arbeid med prosessen,
den faglige utviklingen og delingen av oppnådde resultater.
IKU støtter de ansattes digitale kompetanseutvikling ved å ta i bruk Drives egenproduserte åpne
nettkurs og -emner i en rekke kontekster, både på nett og i fysiske samlinger på campus, internt ved
NTNU. Eksempelvis nevnes UNI Smart læring – EDU 6211, et tilbud i generell digital
kompetanseutvikling for både ansatte og studenter med eksamen 4 ganger i året, UNI Akademisk
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skriving, et tilbud for studenter på lavere grads nivå, Kursene Oppmerksomhet, Samskriving, Video for
læring og Informasjonskompetanse som er utviklet spesielt for NTNUs kurs i Utdanningsfaglig
basiskompetanse (UB), samt UNI Vurdering, et tilbud som støtter satsingen på Digital eksamen og bruk
av digital formativ vurdering. Flere kurs er under planlegging basert på behovsanalyser, for eksempel
kurs i ledelse av utviklingsprosesser og kurs i metodikk og analyse ved forskning på egen undervisning.
En viktig del av tilbudet er webinar og wokshops knyttet til våre nettkurs og de prosjekter vi er involvert
i.
IKU har fra våren 2019 fått tilgang til og utstyrt et eget rom på Campus Kalvskinnet (G254), hvor ansatte
kan prøve ut en rekke nye digitale tjenester under veiledning av våre medarbeidere. Så langt har et
titalls grupper fått veiledning i bruk av rommet (VR, teleprompter, videoopptak, lydopptak osv.).
IKU bidrar til å bygge digitale kompetansenettverk på tvers av NTNU i samarbeid med andre aktører,
som Læringsnettverket, Seksjon for universitetspedagogikk, Prosjektet DiGiglu (ILU), Blink ved SU og
HF, Seed (Center for Science and Engineering Education Development), kontakter på campus Gjøvik og
Ålesund og NTNU videre.
Arbeidet er forskningsbasert, og det forskes på endrings- og utviklingsprosesser i tiltakene. En viktig
faktor er behovsanalyser basert på observasjoner og data fra utviklingsprosjekter og nettkurs og
hvordan denne lokalt baserte kunnskapen, sammen med relevant forskningslitteratur på området, kan
informere beslutningstaking, både på student- og undervisernivå, samt strategisk på et mer
overordnet nivå.
Se vedlegg 3 for konkretisering av aktiviteter i NTNU IKU.

Forskergruppen Digit
Ledere: Dosent Inger Langseth og doktor Shaun Nykvist (Halvdan Haugsbakken)
NTNU Drive har etablert en forskergruppe (https://www.ntnu.no/ilu/digit) som forsker på aktiviteter
som kan bidra til å styrke og støtte programmet. Forskerne følger den internasjonale utviklingen av
nye teknologier og digitalisering av utdanningsområdet i UH-sektoren5 6.
Målet med forskergruppen er å utvikle innovative tilnærminger til undervisning og læring på måter
som støtter studentenes læring og gjennomføring i helt eller delvis nettbaserte omgivelser. Sentralt i
forskergruppen i Drive står tanken om at vår praksis skal være innovativ og fremtidsrettet, samtidig
som den er understøttet av forskning. Vi har en forskningsinformert og -basert tilnærming. Med
forskningsinformert mener vi at vi holder oss oppdatert på det nasjonale og internasjonale
forskningsfeltet og bruker den forskningen i våre kurs og emner og i veiledning av ansatte. Med
forskningsbasert mener vi at vi samler inn data (jf. intervju, spørreskjema, evalueringer, data generert
i plattformene) i våre aktiviteter og at vi systematiserer våre data i analyser og publikasjoner for å
utvikle kvaliteten på våre aktiviteter og leveranser. Med dette ønsker vi å bidra til kritisk tenking og
kompetanseheving både innad i Drive-nettverket og i samarbeid med andre i forskernettverket i DIGIT,
samt bidra til den internasjonale utviklingen på fagfeltet.7

5

EDUCAUSE Horizon report 2019 for Higher Education Edition : https://library.educause.edu//media/files/library/2019/4/2019horizonreport.pdf?
6
Kuhl, P. K., Liang, S. S., Guerriero, S., & van Damme, D. (2019). Developing Minds in the Digital Age: Towards a
Science of Learning for 21st Century Education. Educational Research and Innovation. OECD Publishing
7
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/strategi2030/tankesmier/koble-forskningutdanning/innspill-og-diskusjon/research-based-education.html
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Vår forskning har produsert flere publikasjoner og presentasjoner innen (internasjonale publikasjoner)
følgende hovedtema:
•
•
•
•

Utprøving av nye læringsteknologier.
Organisatoriske konsekvenser av digitalisering for UH-sektoren (NTNU).
Utdanningspolitikk – organisering av utdanningstilbud på nett.
Pedagogisk praksis i online, blended learning og digital undervisning og læring.

Forskningen gir legitimitet og bidrar til å styrke tilliten til oss i samarbeidet med ledere og undervisere
i valg og handlinger på utdanningsområdet, slik at studentene skal kunne nå sine mål, samtidig som vi
bidrar til en utdanning som er rettet mot arbeidslivets behov og samfunnets utvikling et livslangt
perspektiv. Forskningen bidrar også til å informere beslutningstakere som tar strategiske valg for
utdanningsområdet ved NTNU i håp om å styrke beslutningsgrunnlaget.
Forskergruppen er åpen og består av deltakere i NTNU Drive med et betydelig innslag av eksterne og
internasjonale samarbeidspartnere. Samarbeid om analyser av data og publisering bidrar til å heve den
generelle FoU-kompetansen blant alle deltakerne.
Digitaliseringen av kurs og emner produserer store mengder data som gir rom for forskning og som
kan informere undervisere og beslutningstakere om studentenes/deltakernes læring. Det er også
tilsatt en stipendiat som forsker på Spill og læring i programmet.
Det er et mål å utvikle FoU-kompetanse gjennom forskning på egen undervisning og veiledning innad
i nettverket og blant undervisere som benytter våre tjenester for å produsere nettkurs og -emner.
Se vedlegg 4 og 5 for konkretisering av aktiviteter i Forskergruppen Digit.

Strategisk arbeid og innovasjon
Utvidet lederteam i NTNU Drive
NTNU Drive bidrar til å utvikle NTNUs strategier for fremtidens campus og utdanning gjennom
forskningsinformerte bidrag til ledere på flere nivå i organisasjonen.
Viktige leveranser:
-

Bidrag til policydokument, komitearbeid, nettverksbygging internt ved NTNU og eksternt i
nasjonale og internasjonale sammenhenger.

Informasjon om Drive og våre støttefunksjoner ble formidlet i Utdanningsutvalget (UU), hvor alle
fakultetene er representert, i flere runder i 2016 og 2017. Det førte til at flere fakultet inviterte Drive
til møter for å informere og diskutere konkrete prosjekter direkte med instituttlederne (jf. Figur 1) I
tillegg har utvalgte ansatte ved fakultetene fått ytterligere informasjon om støttetjenestene i Drive på
møter i Læringsnettverket og i forbindelse med større informasjonsmøter om eksterne utlysninger av
prosjektmidler. Informasjon om våre aktiviteter og støttetjenester er også tilgjengelig på nett8.
Drives bidrag til de to EVU-utvalgene som ble ledet av Reitan og Bolland, er et eksempel på hvordan
arbeidet i Drive har ledet fram til en ny forretningsmodell for åpne nettbaserte kurs.

8

NTNU Drive https://ntnu.no/drive
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Drives bidrag i forprosjektet for Fremtidens Campus, som ledes av Per Morten Schiefloe, er et annet
eksempel på hvordan vår FoU-aktivitet på digitalisering av utdanningsområdet nå synliggjøres i
mandatet.
Drives deltakelse i styringsgruppen for for- og pilotprosjektet Utdanningsfaglig basiskompetanse ved
NTNU er et eksempel på bidrag til intern kompetanseutvikling ved NTNU.
Videre nevner vi Drives deltakelse i ekspertgruppen for Digitalisering i samarbeid med arbeidslivet
(Norgesuniversitetet/ DIKU), UiTs utvikling av Digitaliseringsstrategi under ledelse av Aase Tveito, Oslo
konsortiumet for Oslo EdTech Hackaton i samarbeid med arbeidslivet. Likeledes vil vi trekke fram vår
deltakelse i programkomiteen for Læringsfestivalen, Webinarfestivalen, EUNIS 2019 og NKUL.
Ved Institutt for lærerutdanning har Drive i stor grad bidratt i forarbeidet til prosjektene Digitalisering
i grunnskolelærerutdanningen (DiGiglu) og Digitalisering i yrkesfaglærerutdanningen (DYFLU).
Ikke minst har vi levert bidrag i prosjektsøknader til Forskningsrådet, DIKU, Nordplus, Erasmus+ og
Horizon 2020-søknader. Involveringen bidrar til å forme NTNUs strategi for utdanningsområdet og
bygge nettverk i og ut over NTNU som institusjon.
Drive har gitt innspill9 til Universitets- og høyskolelovutvalget. Lov- og regelverk er til dels utdatert, og
for at UH-sektoren skal kunne drive framtidsrettet undervisning, er det nødvendig med endringer.
Drive er også representert i redaksjonsrådet for Universitetsavisa, utpekt av rektor ved NTNU.
Disse aktivitetene er et resultat av nettverkseffekter og annen aktivitet i Drive, samt linjebaserte
oppnevninger. Vi opplever at vår kompetanse har bidratt konstruktivt og innovativt til det strategiske
arbeidet ved NTNU på mange områder.
Plattformer
NTNU Drive holder regelmessig kontrakt med FutureLearn, som er en europeisk og globalt MOOCplattformtilbyder som springer ut fra The Open University i Storbritannia. Kontrakten gjør at ansatte
ved NTNU kan publisere nettkurs som kan bidra til «kunnskap for en bedre verden». Kontrakten gir
tilgang til lederforum hvor rektorer og ledere diskuterer strategier og policy for micro-credentials,
micro-masters og samarbeid om anerkjennelse av credits. Det pedagogiske forumet legger til rette for
kollektiv læring og erfaringsdeling. NTNU har til nå utviklet fem kurs på plattformen, med moderat
inntekt (50% av inntekter ved utstedelse av kursbevis à 50 pund sterling).
Forretningsmodell
NTNU Drive har utviklet en modell for en kombinasjon av kvalitetssikrede kurs og emner på nett (jf.
innspill til EVU-rapport fra SU-fakultet v/Reitan, modell 2). Modellen har som mål å bidra til økt
fleksibilitet, skalerbarhet og transparens i NTNUs studietilbud på den åpne plattformen Open edX, som
driftes av Drive. Den pedagogiske tilnærmingen er basert på sosialkonstruktivistiske læringsteorier,
konnektivisme og Open Access til læringsobjekter og forskning.

9

https://www.universitetsoghoyskolelovutvalget.no/innspill/inger-langseth/
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Figur 7. NTNU Drive-modellen
Figur 7 viser hvordan kvalitetssikrede emner med studiepoeng på nett også kan benyttes som kurs
med automatisk genererte kursbevis og fri tilgang til kursinnholdet for deltakere som vil droppe inn. I
tillegg til inntjening etter gjeldende regelverk for studiepoenggivende emner, vil prising av
tilleggstjenester etter markedsverdi kunne bidra til inntjening ved oppdragsvirksomhet. Vi erfarer at
det er behov for å utvikle et velfungerende system for å delta i anbudsrunder med denne typen tilbud.
Modellen forutsetter Open Access til læringsobjekter og eventuelt forskningsartikler som legges ut, og
er eksemplifisert i UNI Smart læring/EDU 6211 på plattformen Open edX i samarbeid med NTNU
videre.
NTNU Drive er i samarbeid med Endre Sjøvold og Forsvaret i ferd med å planlegge en nettbasert
master i organisasjon og ledelse. Arbeidet initieres på grunn av sentralisering i Forsvaret og er et
eksempel på hvordan NTNU kan tilpasses nye utdanningsbehov.

Prosessmål
Indikatorer på prosessmål slik de er beskrevet i programmandatet, er vanskelige å svare på fordi de
delvis er lagt til beslutningsorgan og støttefunksjoner på overordnet programnivå som begge går på
tvers av prosjektene, og som ikke er innfridd så langt i programperioden.
Det er med andre ord ikke etablert et strategisk og operativt programstyre for alle prosjektene som
omtales i programmandatet, inkludert Drive. Våre indikatorer på prosessmål baseres i stor grad på
erfaring med arbeidet i nettverk innad og i forlengelsen av NTNU Drive og pågående forskning på
samarbeid med brukere av våre støttetjenester i programperioden:
Organiseringen i nettverk har åpnet for styrking av kvaliteten på våre tjenester gjennom tverrfaglighet,
innovasjon og deling av kunnskaper og erfaringer på tvers av fakultet, institutt og fagmiljø. Samtidig
har erfaringer fra den nettverksbaserte organiseringen i Drive gitt innsikt i muligheter og hindringer
for nødvendig samarbeid på tvers i organisasjonen på programnivå.
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Nettverk som arbeidsform har gjort det mulig for NTNU Drive å gjennomføre innovative og
utforskende læringsprosesser, bygget på forskningsbasert kunnskap og læring på tvers av
fagfelt innad i Drive og i samarbeid med en rekke enheter og fagmiljø i organisasjonen. Vi setter
arbeidet i nettverk i sammenheng med NTNUs nye strategi: Kunnskap for en bedre verden10
for 2018–2025.
Organiseringen i nettverk har bidratt til at vi har kunnet utnytte kompetanser fra flere fagmiljø
for å løse konkrete oppgaver og arbeide mer effektivt. Fleksibiliteten i nettverket, hvor vi raskt
setter sammen kompetanser for å løse forskjellige typer oppgaver, bidrar til tidsriktige og
meningsfulle leveranser av høy kvalitet i fagmiljøene. Denne organiseringen oppleves som
vellykket faglig sett, men det har også vært utfordringer av personalmessig og systemisk
karakter. Vi mener allikevel at en slik løsning er å foretrekke i en kompleks virkelighet, hvor
samarbeid på tvers av fagmiljø er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig kvalitet på våre tjenester.
Nettverk som arbeidsform i samarbeid med fagmiljø og andre støtteenheter krever tett
samarbeid over lang tid. Ved å tilby faglig støtte, som for eksempel i nettkursproduksjon (6–
12 måneder) eller i større digitale kompetanseutviklingsprosjekter (2–5 år) i samarbeid med
fagmiljø som har benytter våre støttetjenester, utnytter vi mulighetene som ligger i denne
arbeidsformen.
Hvilken effekt har Drive på strategisk tenking, innovasjon og forretningsmodeller ved NTNU?

Kvalitet i utdanningen utvikles i krysningen mellom tre dimensjoner: kvalifisering, sosialisering
og subjektifisering (den enkeltes muligheter og begrensninger i organisasjonen)11. Det må tenkes og
handles tredimensjonalt på alle nivå i systemet for å oppnå hensikten med utdanningen. Endring på
ett område har konsekvenser for andre områder og kan skape ubalanse. Arbeid i nettverk har bidratt
til å styrke en tredimensjonal tilnærming til utvikling av utdanningsområdet. Vår erfaring med
undervisning i UH-sektoren, vår ervervede digital-pedagogiske kompetanse, vår erfaring med ledelse
og vår forskerkompetanse har bidratt til det. Den faglige og fagdidaktiske kompetansen trekkes inn i
våre støttefunksjoner ved at den stillasbygges og kvalitetssikres i de involverte fagmiljøene underveis
i utviklingsprosessen.
Figur 1-5 viser omfanget av våre nettverksaktiviteter.

Effektmål
På grunn av Drives korte levetid og forskningens langtekkelige prosess, har vi i hovedsak indikatorer
på programmets effektmål i form av aktiviteter og erfaringer, men kan i noen grad også vise til egne
forskningspublikasjoner. I det følgende fokuserer vi på samarbeid med fagmiljø og ledere, men vi
forutsetter at dette også vil ha effekt på studentenes læringsmiljø ved NTNU.
Vi anser vårt bidrag til effektmål 1–4 som generelt solid innenfor de rammene ledelsen av Drive har
operert. Vi refererer her til produktmål for våre hovedleveranser og spredning som er beskrevet
tidligere, samt aktiviteter i MOOC, BETA og IKU, forskningsgruppen DIGIT og strategisk arbeid, som
beskrives senere i denne delen.

10

11

Fra Kunnskap for en bedre verden – Strategi 2018-2025 for NTNU.
Professor Gert Biesta. Gert Biesta: What really matters in education (VIA Univ.College)
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EM-1 Bidra til økt digital kompetanse, økt bruk av digitale tjenester og studentaktive
læreprosesser.
EM-2 Bidra til økt samarbeid om studentenes læringsprosesser ved å fokusere på
sammenhengen mellom teknologi, pedagogikk og endringsledelse og utvikle modeller for
interesse- og læringsfellesskap hvor medvirkning og brukerorientering bidrar til forankring,
prioritering og forpliktelser i fagmiljøene.
EM-3 Bidra til at nye digitale læreprosesser tas i bruk i emner og studieprogram både på
campus og i nettbaserte leveranser.
EM-4 Bidra til innovasjon og utvikling av utdanningsområdet gjennom at NTNU tilbyr
fremtidsrettede undervisningsarealer, digitale tjenester og infrastruktur.
Vedlegg 1- 5 viser hvordan ulike aktiviteter svarer ut effektmålene. Tabellene viser at hvert effektmål
har tilsvar i flere aktiviteter. Selv om det er for tidlig å konkludere med at effekten er oppnådd, har vi
god spredningseffekt internt ved NTNU (jf. Figur 1), og fagmiljøene gir uttrykk for at Drive har vært
viktig bidrag til deres suksess. Det er høyst sannsynlig at tiltakene bringer oss i rett retning mot våre
mål i programmet og bidrar til at NTNU kan nå sin visjon: Kunnskap for en bedre verden, og sine
strategiske mål for utdanningsområdet fram mot 2025.

I det neste går vi nærmere inn på hva som har fremmet og hemmet NTNU Drives bidrag til
måloppnåelse i programmet.

Forutsetninger for å lykkes i Drive
I denne delen ser vi nærmere på forutsetninger for å lykkes i programmet (FO1-4) innenfor de
rammene ledelsen av Drive har operert.
FO-1 Prosjekter og andre tiltak som etableres innenfor programmet, skal bidra til en
forskningsinformert utvikling av utdanningsområdet og bygge på forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap. Det må legges til rette for at vitenskapelig ansatte kan forske på
egne læreprosesser.
FO-2 Programmet forutsetter at erfaringer fra underliggende og tilknyttede prosjekter og
aktiviteter gjøres tilgjengelig for deling og videre utvikling.
FO-3 Programmet forutsetter en helhetlig tilnærming til teknologi, pedagogikk og
endringsledelse. Det må settes av tid til underviseres kompetanseheving, og tiltakene må
prioriteres og støttes på ledernivå.
FO-4 Realisering av programmets effektmål forutsetter at det stilles nødvendige ressurser
(arbeidstid og driftsressurser) til rådighet både sentralt og i fagmiljøene.

Budsjettmessig er NTNU Drive vist tillit fra NTNUs ledelse gjennom årlige bevilgninger à 9 millioner de
to siste årene, totalt 30 millioner, noe som ligger langt over budsjettert i 2016. Vi er godt fornøyd med
den administrative støtten vi har fått fra enkeltpersoner ved direkte henvendelser, som for eksempel
støtte fra seniorrådgivere i rektors stab i arbeid med mandatet. Vi har fått god støtte fra HR i
ansettelsesprosesser. Ansettelsesprosesser fungerer nå svært effektivt på enkelte fakultet.
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NTNU Drive har ikke nådd fram med sine ambisjoner for NTNU om at alle studenter skal få erfaring
med digital læring gjennom innføring av krav til digitalisering av emner/kurs ved NTNU som del av
NTNUs overordnede krav til studieprogramutvikling og -forvaltning. Heller ikke ambisjonen om
etablering av systematiske godkjenningsordninger for nettbaserte emner som er tatt ved eget og andre
universitet, er innfridd. Drive har heller ikke fått bidratt til utviklingen av en digital strategi for NTNU
(jf. strategidokumentet Innovativ utdanning IT, som er utviklet av andre bidragsytere i programmet).
Drive har møtt en hel rekke utfordringer, som til dels overlapper med andre eksisterende programmer
og prosjekter ved NTNU.
Personalmessig:
•

•

•
•
•

Leder av NTNU Drive har ikke personalansvar og ansetter medarbeidere via institutt- og
senterledere. Ordningen er særlig problematisk ved fast ansettelse (3-årsregelen) og der
instituttet ikke ønsker å ansette personer med kompetanser som ikke passer inn i instituttets
faglige profil eller ikke vil gi avkall på undervisere som ønsker å delta i temporært arbeid i
Drive.
Drive har ansatt flere medarbeidere i 25% stillinger. Det skyldes delvis manglende vilje til å
avse personale som er viktig for instituttene å ha i undervisningsstillinger. Vår erfaring er at
det gir bedre utbytte om prosenten økes til minimum 50% for ansatte i nettverket
(eksempelvis 25% utvikling, undervisning og 25% forskning) og forskningstiden bidrar til å
utvikle kompetanse innen rammen for nettverkets mandat.
NTNU Drive har ingen råderett over forskningstiden til vitenskapelige ansatte i prosjektene.
Den er lagt til det instituttet hvor den ansatte er kjøpt fri fra undervisning.
Drive har ikke fått svar på henvendelser til HR angående avlønning av ansatte til å bidra i
prosjekt, slik at vi kan utnytte ekspertise innad i NTNU på best mulige måter.
Drive kan ikke benytte II-er stillinger fra NTNU, men fra hvor som helst utenfra, på grunn av
lov- og regelverk. Det svekker muligheten til å bygge kompetanse internt.

Faglig:
•
•

Utvikling av emner på nett krever også instituttleders godkjennelse, som for vår del har tatt
opp til to år (jf. spørsmål om relevans og satsingsområder ved instituttene).
En annen viktig forutsetning for å lykkes med digitalisering av undervisningen er Open Access.
Digitaliseringen av læringsobjekter med Open Access utvider mulighetene for samarbeid og
deling og tverrfaglig formidling av kunnskaper på tvers av campus og institusjoner. Det handler
om hvordan undervisning kan kombineres på flere måter for å utnytte faglig kompetanse og
undervisningsarealer for å styrke utdanningskvaliteten. Open Access til forskning åpner
allerede for at forskningsartikler kan benyttes i nettstudier. Det haster derfor med å få på plass
en infrastruktur for lagring og deling av alle typer læringsressurser (jf. video, oppgaver osv.).

Økonomisk og administrativt:
•

•

Formelle forskningsgrupper legges til instituttet, hvor det gis små muligheter for å nå fram
med søknader om midler fordi instituttets egne prosjekter naturlig nok vil prioriteres i en
intern utvalgsfase. Forskergruppen DIGIT har til nå ikke søkt om interne midler.
Ansettelser i prosjekt er svært tidkrevende, spesielt med tanke på at programmet går over 5
år og ansettelser gjerne begrenses til 3 år (nå 1 år) før det blir spørsmål om fast ansettelse.
Etter at en ansettelse har funnet sted i Drive, er det også svært tidkrevende å få tilgang til
nøkkelkort, rom og nettbaserte tjenester. Det krever henvendelser til en rekke personer.
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•

•

•
•

•

Drive har også hatt juridiske utfordringer (kontrakter, databehandleravtaler, risiko- og
sårbarhetsanalyser, GDPR) som vi i noen grad har fått støtte til å håndtere. Våre leveranser
forsinkes i påvente av juridisk behandling av kontrakter og avtaler.
Vi har ikke fått svar på våre henvendelser angående drifting av internasjonale kurs med
kursbevis som gir inntjening. FutureLearn har en fordelingsnøkkel på 50/50, og vi har bedt
om avklaring på det. Vårt syn på saken er at inntektene bør fordeles på omtrent samme måte
som forlagene utbetaler royalties for fagbøker, eksempelvis 10% til kursutvikler, 30% til
Instituttet, 20% til Drive (støttemiljøet) og 50% til FutureLearn.
Spørsmål om eieforhold, eller hvem som har rettighetene til kursene som produseres i Drive,
krever også en avklaring (Intellectual Property Rights).
Spørsmål om insentiver for å lage kurs har i noen tilfeller vært en utfordring. Sett i
sammenheng med en fordelingsnøkkel for inntekt som kommer fra kurs og emner på nett, vil
det være en problemstilling når mikromastere og online learning kommer i årene framover.
Vi strever også med å nå ut med informasjon om våre kurs og emner. De kanalene som
benyttes vederlagsfritt i dag, som Innsida, Læringsportalen og NTNU videres nettsider, har
ikke funksjonaliteter som dekker våre behov for informasjonsflyt.

NTNU kan utvikle en mer innovasjonsvennlig kultur på utdanningsområdet ved å ta tak i disse
utfordringene.
NTNU Drive har skaffet seg en betydelig erfaring med nettverkssamarbeid og utfordringer med arbeid
på tvers av fagmiljø og institutt i organisasjonen, knyttet til personalmessige, faglige og administrative
rutiner. Dette har i noen grad kompensert for mangler ved forutsetningene for å lykkes, slik de er
beskrevet i programmandatet.

Evaluering av NTNU Drive sin plassering i NTNUs organisasjonsstruktur
Programmet har forholdt seg til to prorektorer så langt i prosjektperioden. Vår grad av involvering i
linja gjennom prorektor har vært varierende. Her nevner vi noen utfordringer med referanse til
programmandatet og Drive sin involvering i linja:
-

-

-

-

Programmet har enda ikke etablert et eget programstyre. Dermed er styrken i en helhetlig
tilnærming til tiltak og aktiviteter i programmandatet enda ikke på plass. Leveransene i Drive
utfordrer den etablerte strukturen ved NTNU, og vi har brukt forholdsvis mye tid på å prøve å finne
løsninger på spørsmål som krever avklaring på strategisk nivå.
Drive har ikke en plassering i styrings-, rapporterings- og kommunikasjonslinjer. Drive har årlige
møter med programeieren og inviteres sporadisk til å komme med innspill til høringer og strategisk
arbeid. Tilgang til informasjon, og muligheten til å bidra til å forme NTNUs strategi for digitalisering
av utdanningsområdet og strategisk rådgiving, slik programmandatet beskriver, ville blitt gjensidig
styrket gjennom et tettere bånd til ledelsen.
NTNU Drive sin rolle i beslutningsprosesser som angår kjernen i programmet, er uklar. Samtidig
har det gitt en stor grad av frihet til å arbeide innovativt.
Programmet er ikke tildelt 100% administrativ støtte, slik det ble beskrevet i programmandatet.
Støtten har vært sporadisk og distribuert på flere personer sentralt.
Informasjon om våre leveranser i NTNU Drive har i varierende grad foregått i formelle fora. Det er
stor variasjon i hvordan programmet tas ned blant ledere i linja. Det er først og fremst gjennom
aktiv og tidkrevende nettverksbygging at vi etter hvert har fått et fotfeste i organisasjonen.
Programmet som helhet (jf. LS, MMS, Drive osv.) har ingen samlet fysisk kontaktflate mot brukere
av tjenester i satsingen (jf. søknad til Eiendomskontoret høsten 2016). De forskjellige aktivitetene
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i Drive, samt kontaktinformasjon, er presentert for brukere av støttefunksjonene på nettsiden
https://ntnu.no/drive, og fysiske møter foregår på alle campi etter behov. Andre støttefunksjoner
er presentert på andre måter og har forskjellige lokaliseringer.

Hvordan har programmet forberedt NTNU for fremtiden?
Ved å opprette NTNU Drive har NTNU utviklet en forsknings- og erfaringsbasert kompetanse for
systematisk utvikling av åpne kurs og emner på nett og tilhørende digital infrastruktur, samt
systematisk kompetanseheving for ansatte. Kompetansen er utviklet over år og bidrar til å støtte
fagmiljø og utvikle NTNU som aktør på det sterkt voksende nettbaserte utdanningsmarkedet (jf.
vedlegg 4: MOOC Platforms: A Nordic Approach to Research Informed Education in Higher Education).
•

Den kompetansen som er utviklet hos medarbeidere i Drive er et viktig bidrag til NTNUs visjon
og strategi. Kompetansen kan best videreføres ved at Drive blir en del av et faglig senter.

Forskning viser at tilgang til kvalitetssikrede kurs og emner på nett har flere fordeler. For det første vil
det kunne bidra til økt rekruttering til både gradsstudier og etter- og videreutdanning i et livslangt
perspektiv. For det andre vil det kunne bidra til økt kvalitet og gjennomføring i campusstudier (blended
learning) fordi studenter som er fraværende på grunn av sykdom, geografisk lokalisering eller jobb- og
familiesituasjon allikevel kan delta i undervisningen eller samarbeide med andre studenter via
Internett. For det tredje vil det være mulig å samle forskjellige studentgrupper i kurs og emner og legge
til rette for økt samarbeid med arbeidslivet (jf. legestudenter og leger, lærerstudenter og lærere,
undervisere og veiledere i praksis). Internett gir nye muligheter for praksiskobling av utdanning. Økt
samarbeid med arbeidslivet handler mye om både utvikling av relevante kurs og bidrag til utvikling av
bedriftene gjennom samarbeid. For å illustrere omfanget av den internasjonale utviklingen på
området, så estimerer IBM at 120 millioner arbeidstakere må utvikle nye kompetanser når
robotiseringen faser ut mange arbeidsoppgaver i dag.
•

NTNU bør utvikle sine studietilbud ved å gi fleksible og skalerbare tilbud på nett og campus i
både grunn- og videreutdanning.

Ved å legge emner på nett løser NTNU i stor grad utfordringen med undervisning på tvers av campus.
Det gir studentene et felles kvalitetssikret tilbud, uavhengig av campustilhørighet, og kan bidra til faglig
samarbeid mellom undervisere. Likeledes sikres opprettholdelsen av nisjefag med lavt antall studenter
ved at emnene kan ta opp studenter uavhengig av bosted. Videre setter vi også NTNUs digitale
tilstedeværelse i sammenheng med NTNUs ambisjon om økt EVU-aktivitet, som innebærer en økning
fra 8000 til 20 000 studenter. Det krever at noe av undervisningen foregår på nett, blant annet på
grunn av begrenset tilgang til undervisningsareal i fremtidens campus. På dette feltet eksisterer det i
liten grad en etablert nettundervisningspedagogikk. For at NTNU skal nå dette målet, må det
prioriteres. Hvis ikke, får man reproduksjon av campusundervisning på nett. Det er to forskjellige
verdener. Drive har jobbet med å finne løsninger på denne utfordringen.
NTNUs visjon og samfunnsoppdrag medfører allmenn tilgang til kvalitetssikret faglig kunnskap hvor
folkegrupper, nasjonalt og globalt, får muligheten til å utvikle kompetanse uten å delta i et organisert
studieprogram.
•

NTNU må utvikle forretningsmodeller for inntjening, som også gir gratis tilgang til
kvalitetssikret innhold (Open Access) i skalerbare kurs og emner og gradsstudier på nett.

Vi ser en generell dreining mot økt behov for «bite-size»-kunnskap, kompetanse og oppgradering, hvor
alternativer til den tradisjonelle gradsstrukturen blir mer etterspurt blant arbeidstakere og mer
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vektlagt blant arbeidsgivere. Vi knytter denne dreiningen til IBMs estimat og framveksten av store
internasjonale plattformer (jf. edX, Coursera, FutureLearn) hvor universitetene i økende omfang tilbyr
kurs med kursbevis, micro-credentials og micro-mastere. Vi ser også en dreining mot gradsstudier
online. The University of Queensland har for eksempel utviklet en fleksibel Ph.D. Online.
•

NTNU må derfor være tilstede på nasjonale og globale plattformer for å delta i utviklingen på
utdanningsområdet og tiltrekke seg de beste studentene og ansatte.

Samtidig ser vi en del konkrete utfordringer NTNU må ta tak i for å nå sin strategi og følge sin visjon:
•

Det er ingen tydelige signaler om og forventninger til digital kompetanseheving internt i
organisasjonen. Det gjør intern kompetanseutvikling ut over universitetsfaglig
basiskompetanse til en krevende øvelse.

•

Utprøving av nye tilnærminger til undervisning stoppes med referanse til et utdatert
regelverk som ikke tar hensyn til den digitale utviklingen, jf. muntlig eksamen,
peer assessment, utstedelse av kursbevis, samling av studentgrupper i et emne, osv.
Det er tette skiller mellom grunnutdanningen (gratisprinsippet) og EVU – det vanskeliggjør
utprøving av nye fleksible og skalerbare modeller.
Det foreligger ikke en tydelig struktur for hvor videofiler skal lagres og merkes, slik at de kan
gjenfinnes (jf. Open Access til læringsobjekter).
Unit- har ikke kompetanse til å levere de løsningene og oppdateringene vi etterspør. Open
edX er derfor et utviklingsprosjekt NTNU bør lede i samarbeid med andre aktører i sektoren
(jf. Nudge-samarbeidet).
Det finnes ingen nasjonal landingsside og plattform for studietilbud på nett.
Det må legges til rette for at støtteenheten(e) kan utvikle egne kurs og emner som er
vitenskapelig basert. Det handler om tillit og integritet blant brukere av støttetjenesten(e) og
deling av erfaringer med nettundervisning og nettpedagogikk.
NTNU bør delta i den internasjonale og innovative utviklingen av utdanningsområdet på flere
av områdene som står sentralt i analysene av en analyse av 450 Erasmus+ prosjekt (20162018)12.
NTNUs støtteenheter bør styrke samarbeidet internt for å legge til rette for kvalitet og
innovasjon i aktiviteter i forlengelsen av programmet og i andre sentre og aktiviteter ved
NTNU. En fleksibel arbeidsflyt i støtteenheter som har tillit i organisasjonen, gjør at NTNU
kan tilby tidsriktig og kvalitetssikret samarbeid med fagmiljøene.

•
•
•

•
•

•

•

Konklusjon
Kompetansen som er utviklet i Drive er høyst relevant for NTNU og må ivaretas for (1) å skape tillit og
integritet overfor fagmiljø som vil benytte seg av tjenestene i programmet, og (2) holde NTNU inne i
den nasjonale og internasjonale utviklingen på utdanningsområdet.
NTNU Drive har bidratt til at NTNU oppfyller sin strategi for utdanningsområdet, til helhetlig utvikling
på institutt og i fagmiljø og til utvikling av individuell utdanningsfaglig kompetanse. I programperioden

12

innovativ undervisning i prosjektene kjennetegnes i hovedsak ved utvikling av nye emner (felles
studieprogram og nettundervisning), nye intellektuelle outputs (læringsobjekter, metodiske tilnærminger),
digitale plattformer og integrasjon av forskjellige studiemodaliteter og forkunnskaper, coaching og
forretningssamarbeid.
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ble det utviklet en digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren13, og vi ser at NTNU
Drive har bidratt til oppfyllelse også av denne. NTNU Drive har bidratt til at NTNU er rustet til å møte
framtidig utvikling på utdanningsområdet nasjonalt og globalt En forutsetning for å lykkes med
innovasjon er tilrettelegging for raskere endring av eksisterende praksiser ved NTNU.
Det man forstår med digitalisering av utdanningsområdet i dag, er ikke det samme som i 2016, da
programmet ble opprettet. Digitalisering som begrep er i konstant endring, og etter hvert som
teknologien utvikles (jf. programmering, robotisering, kunstig intelligens, blockchain, bioteknologi,
bildegjenkjenning, læringsanalyse, big data osv.), utløser det viktige spørsmål om pedagogikk,
didaktikk, personvern, etikk og generelle spilleregler for samhandling over etablerte grenser.
Utdanningsområdet må ha nok kompetanse til å kunne møte og utnytte denne utviklingen ved NTNU.
Tilgang til Internett og nye teknologier er en forutsetning for utvikling av utdanningsområdet, men ikke
tilstrekkelig for å kunne tilby kunnskap for en bedre verden. Systematisk og forskningsbasert
kompetanseheving og støtte til ansatte som vil forenkle, forbedre og fornye
undervisning/studieprogram, er også nødvendig.
Våre hovedaktiviteter i Drive har som mål å bidra til å plassere NTNU i den internasjonale utviklingen,
hvor menneskelige kunnskaper og ferdigheter betraktes som det mest varige i utdanningene og i
fagmiljøene. Kompetansen som er utviklet og samlet i NTNU Drive, er derfor viktig å bevare for videre
utvikling av utdanningsområdet.

Lykke til med evalueringen!

13

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsstrategi-for-universitets--og-hoyskolesektoren--/id2571085/
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Vedlegg 1 MOOC
Aktivitet og leveranser i NTNU MOOC
Nettkurs og -emner

Kurstype
Målgruppe
(emne/åpent/prosjekt)

Omfang EM-?
timer

UNI Smart læring
EDU 6211

Åpent kurs &
Emne EDU 6211

UH-sektoren

180

1,2,3,4

Smart læring
Oppmerksomhet
Samskriving
Informasjonskompetanse
Akademisk skriving
Video for læring (NO/ENG)
Introduction to Norwegian
Norwegian for beginners I
Norwegian for beginners II
Norwegian for beginners III
Digital transformation in
the classroom
Video
Vurdering
Drive X - et nettkurs om å
lage nettkurs
Pakkeløpet
Praksislærere ved GLU
Praksisveiledning i
fysioterapi
Kunnskapsbasert
habilitering
DiGiglu Online

Åpent nettkurs
Åpent nettkurs
Åpent nettkurs
Åpent nettkurs
Åpent nettkurs
Åpent nettkurs
ved invitasjon
Åpent nettkurs
Åpent nettkurs
Åpent nettkurs
Åpent nettkurs

Skolesektoren
UH-sektoren / Unibas
UH-sektoren / Unibas
UH-sektoren / Unibas
UH- og skolesektoren
UH-sektoren / Unibas
Utenriksdepartementet
Globalt
Globalt
Globalt
Globalt

180
20
20
20
20
20

1
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
3
3
3
3
1,2,3,4

Åpent nettkurs
Åpent nettkurs
Åpent nettkurs

UH-sektoren
UH-sektoren
UH-sektoren

20
20
20

1,3,4

Kurs
Kurs

UH- og skolesektoren
UH- og helsesektoren

20
20

1,2,3,4
1,2,3

Kurs

UH-helsesektoren

30

1,2,3

Kurstype
(emne/åpent/prosjekt)
Åpent nettkurs

UH-sektoren

50

1,2,3

Globalt

20

3

Preserving Norwegian stave
churces

20
20
20
20

1,2,3,4

I tillegg er omtrent 50 kurs og emner i produksjon.
Etter gjennomføring av fem nettkurs på FutureLearn er det omtrent 10 000 registrerte brukere per
desember 2019. Det første kurset ble opprettet i november 2018.
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Vedlegg 2 Beta
Aktiviteter og leveranser i NTNU Beta
Digitale tjenester og
plattformer
Open EdX digit.ntnu.no
Beta-web - NTNU
Betas tjenestekatalog
Slack
Matistikk
Sembly
Chatlio

Type teknologi

Målgruppe

Integrasjon

Lisens

EM-?

Læringsplattform

Alle

Åpen

1,2,3,4

Tjenestekatalog

Alle ansatte

FEIDE, LOR,
Blackboard
FEIDE

Kommunikasjon
Mengdetrening
Diskusjon
Kommunikasjon

Alle ansatte
Faglærere og studenter
Faglærere og studenter
Faglærere og studenter

GitLab
EduFlow

Versjonskontroll
Vurdering og
læringsplattform
Vurdering
Diskusjon
Videodiskusjon
/annotasjon
Vurdering og
læringsplattform
Samlesing
/annotasjon
Samhandling

ANS Delft
Databehandleravtale:
Piazza
Anotto
Mahara
Lacuna
WebRTC XBlock
Canvas
Learning Object
Repository (LOR) deling.unit.no
Open BroadCasting
Software
GitHub
Trello
Intoit.io
Differ Chat
Open Team Based
Learning
InteDashboard
Peergrade
H5P

Læringsplattform
Multimedia
Multimedia
Versjonskontroll
Prosjektstyring
Mengdetrening
Kommunikasjon
Vurdering og
læringsplattform
Læringsplattform
Vurdering
Interativ
plattform

1,4
N/A
Betalt
Betalt

Faglærere og studenter
Faglærere og studenter

FEIDE
digit.ntnu.no,
kursutviklng
MS Teams, Slack
Blackboard

2
1,3
4
2

Betalt

2
1,3,4

Faglærere og studenter
Faglærere og studenter

Blackboard
Blackboard

Betalt
Åpen

1,3,4
2

Faglærere og studenter

LOR

Betalt

1,2,3

Faglærere og studenter

Blackboard

Åpen

1,3,4

Faglærere og studenter

FEIDE, Blackboard

Åpen

1,3,4

Kursinstruktører og
studenter
Kursutviklere
Kursutviklere og
kursinstruktører

OpenEdX,
Blackboard, FEIDE

Åpen

1,3,4

Betalt
Betalt

1,2,3,4
2

Åpen

2

OpenEdx,
Blackboard, FEIDE

Kursutviklere og
kursinstruktører
NTNU Beta
NTNU DRIVE
Studenter
Studenter
Studenter

Slack, OneDrive
FEIDE

Betalt
Åpen

2
1,2,4
3
4
1,2,3

Studenter
Studenter
Faglærere og studenter

Blackboard
Blackboard, FEIDE
Embeddes

Betalt
Betalt
Åpen

1,2,3
1,3,4
1,2,3,4

Eksempelvis er det 19 emner ved NTNU som benytter Peergrade. Det omfatter 2445 studenter og 63
faglærere. Annoteringsprogrammet Lacuna har også flere tusen brukere.
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Vedlegg 3 IKU
Aktivitet og leveranser i NTNU IKU
Aktivitet
Drift av nettkurs (undervisning)
Åpent egenprodusert emne
Åpent egenprodusert emne
Åpne egenproduserte nettkurs
Lukket Connectivist MOOC
Workshops og Webinar
Workshops for
nettkursproduksjon
(pilot høsten 2019)
Workshops i Lavterskelstudio KG254
Webinar for 4 UB-moduler
Intern prosjektstøtte – drift og
utvikling
DiGiglu Prosjekt i
lærerutdanningen
Yrkesfaglærerutdanningen forprosjekt
Yrkesfaglærerutdanningen
Sykepleierutdanningen - cross
campus
Master i musikkteknologi
Vernepleierutdanningen
Animering i ingeniørutdanningen
Pilot Utdanningsfaglig
basiskompetanse
Klassequiz i matematikk (NUV)
Universitetsskolene
Flipped Classroom
Case studies
Cross campus
Prosjektsøknadstøtte
NTNUs DIKU søkerseminar
NTNUs SFU søkerseminar
Nettkurs for ansatte i
næringslivet og offentlig sektor
Seminardeltakelse
ERASMUS + søknader
Ekstern prosjektdeltakelse
Nordpluss - prosjektdeltakelse
Horizon 2020 – 31.12.2021

Leveranse/aktivitet

Omfang

Fagmiljø

EM

Emne EDU 6211/ Uni Smart
læring
Emne SOS 2020/Smart læring
14 Kurs med kursbevis
Utviklingsprosjekt: FoU-oppgave
PLU

7.5 stp

ILU

1,2,3,4

7.5 stp
20

ISS
ILU

1
1,2,3,4
4

DriveX – et nettkurs om å lage
nettkurs med workshops
(blended learning)
Videoopptak, podcast, VR,
SmartBoard
Veiledning og mentoring

40

Gjøvik

1,2,3,4

1-2

Kalvskinnet

1,3,4

1-2

IPL

1,2

Søkning og styringsgruppe for
drift
Kartlegging av behov og søknad

ILU

1,2,3

Planlegging av bruk av digitale
tjenester
Videobasering av faglig formidling

ILU

1,2,3,4

ISM

1,2,3

Samarbeid på tvers av campus
Videoproduksjon - praktiske
utfordringer
Videoproduksjon - animasjon
Styringsgruppe og
innholdsleveranser
Prosjektstyringsgruppedeltakelse
Lesson study som driver av
utvikling
Emne i koding/VGS
Video for undervisning
Pedagogisk bruk av ICT

IM
IPH

1,3,4
1,2,3

IES
IPL

1,3
1,2,3

Ålesund
ILU

1,3
1,2

IE
IPH
IM

1,2,3
1,2,3
1,2,3,4

Støtte til prosjektsøknader
Veiledning på søkerseminar
DRIVEs kompetanse beskrives i
søknaden
Internasjonale
prosjektsøknader/nettverk
Drive deltar i 2 prosjekter
Erfaringsutveksling
BOOST opplæring og modeller for
fysisk helse,

ILU

7,5
7.5

15+
1

IV
IE, IDI

2
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SEED
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Vedlegg 4 Artikkel
En beskrivelse av Drives forretningsmodell og konteksten for den.
MOOC Platforms: A Nordic Approach to Research Informed Education in Higher Education
https://eprints.qut.edu.au/129158/1/129158.pdf
Proceedings of EMOOCs 2019:
Work in Progress Papers of the Research, Experience and Business Tracks

MOOC Platforms: A Nordic Approach to Research Informed Education in
Higher Education
Inger Langseth1[0000-0002-0370-6258], Dag Atle Lysne1[0000-0002-2743-6467], Shaun Nykvist1[0000- 0002-7988-2821] and
Halvdan Haugsbakken1[0000-0001-8980-1717]
1

Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway
inger.langseth@ntnu.no

Abstract. Due to a growing demand for flexible lifelong learning, many universities will need to transform their educational
strategies to meet societal demands to stay in business in a market where global competition with new technological tools such
as educational Massive Open Online Course (MOOC) platforms can transform the industry. In this article, we discuss a future
approach for courses in Higher Education Institutions (HEIs), inspired by the Nordic welfare state model, and MOOC platform
technology. Contrary to many earlier MOOC initiatives, where access was free of charge and open to all, we see a commercial
freemium trend on MOOC platforms. Now we see a trend towards short, free, “teaser” courses that encourage learners to pay
for a certificate and to undertake quality assured and accredited micro-master courses hidden behind paywalls. This trend aligns
with the principle of paid access to courses on campus in Higher Education in many countries. In this paper, we argue that
MOOC platforms should be a vehicle to promote transparency, i.e. open access to high quality, research informed and
instructionally designed course content, regardless of the nature of the course. In doing so, universities could contribute to
strengthening the quality of content available to all learners on the Internet in the short term (e.g. Facebook Google, and
YouTube) and in the long term (democracy, equity and academic thinking). The approach we propose is based on our
contribution to a strategic policy document for further education at a larger Nordic university in 2018.
Keywords: Open Access, MOOC Platforms, Online Learning, University Business Models.

1 Transforming Higher Education 1.1 The move from LMS to MOOC platforms
Higher Education Institutions (HEIs) have a long and resilient history of research and education that has
contributed substantially to knowledge and learning in society [1]. Though, it can be argued that many of the
current business models adopted by universities need to evolve further given the changing educational market [2],
it is within this context that this paper discusses Massive Open Online Course (MOOCs) in relationship to the
Nordic welfare state model. While the use of Learning Management Systems (LMS) is generally synonymous with
Higher Education teaching and learning, MOOCs have taken center stage more recently with HEIs allocating
generous amounts of funding towards their development. The understanding of how institutions can embrace new
technologies, and what continuing and further education may look like needs further discussion that is embodied
in sound educational practices. Many institutions have invested in LMS to organize students and educators in
manageable groups for learning on campus since the 1990s. However, a number of institutions, and particularly
Nordic institutions, have been cautious to engage in MOOCs since the concept was first coined in the late 2000s
(originally with the intention to bring together large numbers of people for rich discussion). With the realization
that new models and approaches are needed in HEIs and that there is some urgency to address societal needs, this
paper draws upon the original intentions of MOOCs and the need for new approaches to learning online and
together. To illustrate the urgency of access to education, a query conducted by Deloitte Norway in 2018 [3]
suggests that within one generation, competences acquired in continuing education will be outdated after 4.5 years,
as opposed to a previously acknowledged 26 years, reinforcing the need for continuing educational opportunities
in a rapidly evolving interconnected world.
Consequently, HEIs are scaling up their further education to meet the demands for highly skilled and knowledge
informed workers in all sectors of society. There are political and financial reasons for taking MOOC-platform
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technologies seriously, considering that the five biggest platforms share a reach of 100-150 million learners.
According to Belleflamme and Jacqmin [4], MOOCs play a key transformative role in the Higher Education (HE)
sector by supporting evolving teaching and learning practices, as opposed to replacing incumbent institutions.
Resistant institutions, where education is conducted with a minimal adoption of new technologies and online
learning, may risk falling behind or even going out of business in a competitive global market for lifelong learning.
Acknowledging the existence of online, on campus and blended learning deliverables, HEI need to rethink their
frameworks for education in line with laws and regulations in their local and national contexts. In the following
paper, we present the outline of an approach to education, prior to discussing the Nordic approach to courses in
HEI, focusing on open access to educational content on MOOC platforms.
1.2 A Nordic approach to learning in Higher Education
MOOC platform technology provide opportunities for HEIs and it should not be left to technology savvy platform
providers to pave the way, create monopolies and make profit, much in line with what has happened in other
sectors of society. Content on these platforms is provided by HEIs and courses and study programs on campus will
necessarily be affected. One possible strategy is to de-bundle the existing study programs and the division between
continuous and further education, to open up to a more transparent, flexible and scalable approach for HEIs, for
the benefit of all.
The current generation of MOOC platforms distinguish between 1. short freemium courses with payable
certificates and 2. more substantial, payable courses that can be combined in low-cost micro-master credentials for
learners. We propose a different approach (similar to the earlier intentions of MOOCs). We argue that research
informed educational course content, found for example in master courses on campus and micro- master courses
online, should be accessible to all learners on the platform. Simultaneously, we acknowledge that mentoring and
accreditation related to courses on MOOC platforms can be behind a paywall to cover institutional expenses. At
the micro-level, our approach intends to cater for access to learning within many Higher Education (HE) courses,
i.e. flexible, scalable, transparent and quality assured courses that will stand out from a crowd of less serious actors
in a life-long perspective on learning. It entails that continuing and further education will overlap and that debundling of further and continuing education is a prerequisite. Educators involved must be prepared to open their
course content to the public. To support our argument, we have embedded the approach in the Nordic welfare state
model, where state run continuing education is 100% state subsidized and free for learners. State run further
education is either subsidized by the state, the student or other parties, or in a combination of external and internal
funding in various deliverables. The authors realise that this notion of free open education has its implications for
many HEIs due to various funding models in different countries. We argue that there is a need for HEIs to reestablish their trustworthiness through quality research informed courses that value the voice of the students and
are not outsourced by third party online providers.
1.3 Combining three types of learning in one course
Our approach attempts to join three categories of course participation in the same course. The categories are
described in studies on further education [5, 6, 7] as learners with different educational needs and motivation in a
lifelong perspective on learning. These are referred to as informal learning, non-formal learning and formal
learning and are elaborated upon as follows;
•

•
•

Informal learning: online courses attract a large group of learners who are curious and want to drop in on
a course and leave with pieces of knowledge gained because they are genuinely interested in certain
aspects of the course, or the job requires the acquisition of a specific kind of knowledge. They may also
drop out, if they find the course not suited to their purpose.
Non-formal learning: online courses attract resilient people who are interested in the course content in
general, but they do not need an accreditation. They are happy to receive badges or possibly a certificate
to prove their attendance.
Formal learning: Online courses attract a smaller number of participants, who want course accreditation.
These are learners, who follow the normal progression in the three-cycle system, or for some reason or
other, have not followed the normal progression, and want to continue or extend their formal education.

Each of these three categories of learners tend to vary greatly in numbers. Further, the types of courses that are
offered to suit these categories of learners differ in terms of assessment and workload acquired, but not necessarily
in terms of course design and content quality, which is the unifying factor. For example, an online course can be
equivalent to the full workload credit points of an existing face-to-face course and may cater for informal, non-
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formal and formal learners, while still being in line with course content traditionally offered on campus. In
combining the various forms of online and on campus course participation, the approach aims to use MOOC
platform technology to strengthen the advantage that HEI have in the educational market in terms of trust,
accreditation and research informed course content. First, the model involves open access to the research informed
course content online for on campus and online learners, which also contributes to transparency across silos and
institutions in education. Secondly, for online learners, a course certificate is offered for free (or as user pay) upon
satisfactory completion of a set of tasks in an automated process based on participation/contribution algorithms.
Thirdly, online learners, who have completed the tasks, may opt for accreditation if they register as students and
pass the final assessment in the course. Additionally, users may opt for mentoring, personal feedback and support
within a learning community and supported by highly qualified and proficient academics who are experts in their
field of chosen study. Universities can receive financial support for the development and implementation of
courses through two possible ways; where students pay a fee to register for the assessment and secondly, where
students choose to be part of a learning community which offers personalized learning opportunities a larger fee
may be imposed.
A further advantage of this approach is related to courses that have only a few on campus students and where they
can be combined with online students who are willing to pay for the further personalized learning options offered
through the university. The administrative burden of registering online students that have no intention of
completing the course is also minimized in this approach. The approach intends to cater for a maximum number
of internal and external students to pass the course assessment.

2

Discussion

and

Conclusion

2.1 Open access to education and research
One fundamental question arises when developing a successful approach for the digital transformation of online
learning with MOOC-platforms: Is HE a commodity for individual learners with the means to pay for it or a joint
investment in society at large? It can be argued that HEIs have two main deliverables: research and education. In
theory, MOOC platform technologies provide the opportunity to share academic publications (research) and
research informed educational content online for free, without substantial additional costs related to a higher
number of self-organised learners engaging with the material. In practice, there is, on the one hand, a vivid ongoing
discussion with regards to open access to research, which involves all forms of published research output that is
distributed online and free of cost or other barriers for learners in HEIs [9]. On the other hand, there are voices
arguing for open access to education (teaching and learning) [9], which in general terms englobes webinars, open
content, open educational resources (OER) open courseware and MOOCs, all shared under a creative commons
(CC) license that allows for de-bundling and re-bundling of educational content. In our approach, open access to
both educational content (courseware) and research in courses on MOOC platforms is a prerequisite. It also ensures
that highly qualified academics from the institution are focused on the delivery and applied pedagogical
approaches, as opposed to being outsourced to external content providers that can struggle to provide the expertise
and experience needed. The higher workload and digital competency associated with the development and
implementation of MOOCs by academics needs to be acknowledged in a similar way that research contributions
are recognized in higher education.
For learners, the transformation to open access implies that they can move away from content of a highly variable
quality which is easily accessible via social media platforms like YouTube and Google, to research informed, and
high-quality content provided by experts in the field. This would be delivered on platforms designed for learning
from anywhere at any time, provided that learners have access to the Internet. The underpinning idea is that open
access to knowledge, in the form of research and education, builds on transparency, which can enhance quality,
and contribute to building resilient institutions and democratic societies.
2.2 Concluding remarks
The traditional approach for further education, where courses are offered to smaller groups of ad-hoc learners on
campus, is currently under pressure and needs to change and become more flexible and transparent to meet the
needs of the changing demographic of lifelong learners. Likewise, HEIs are facing competition from global MOOC
platform course providers competing for students in the three-cycle system on campus. In this paper, we have
outlined the Nordic approach to continuing and further education that can contribute to equity in education by
applying the principle of open access to online course content within an approach that could be adopted by other
institutions.
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In doing so, we also recognize that there are many aspects to consider when trans- forming HE and the approach
presented here does not distract from the many other important factors that need to be considered in the
transformational process. Importantly the notion of open access and the body of work licensed under creative
commons cannot be ignored. Other factors include professional digital competence development among staff, the
selection of suitable platforms for online education, adherence to current laws and regulations (cf. General Data
Protection Regulation - GDPR) and improved user friendly and pedagogically focused online tools. Transforming
a traditional course catalogue demands more teachers and more teacher training, while requiring many teachers to
change or adopt new digital identities. Teachers would be required to be flexible and agile to seamlessly work
across different modes: e.g. online and blended learning scenarios, tutorials, laboratories, workshops, webinars
and seminars. Inevitably, many teachers need access to further professional learning opportunities. Enabling a
diverse group of teachers, who work at different times, in different locations and teach very different subjects, to
study the core skills of being an effective educator who understands how to help others learn, in their time, when
they want and when they can, is a complex challenge.
Quality online teaching entails exploring and investing in cutting edge platform technology and instructional
design. Additionally, institutional routines and regulations need to be continually revised for a digital
transformation to be successful. For example, digital forms of enrolment and assessment and national and
institutional laws and regulations must adhere to the GDPR, which was introduced in Europe in 2018. If access to
education is a question of equity, then the question is not if, but rather, how to make it happen and at what price.
We hope this article contributes to further reflection on MOOC platforms in a form that HEIs enable lifelong
learning for all, while ensuring that they remain a viable and valuable part of society.
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