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1 SAMMENDRAG
1.1 Om bakgrunnen for undersøkelsen
Bakgrunnen for å gjennomføre spørreundersøkelsen som dette notatet gjør rede for, er funn
som framkom av den nasjonale kartleggingen Digital tilstand 2014 som ble utført av
Norgesuniversitetet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (Norgesuniversitetet, 2015).
Utgangspunktet for utformingen av undersøkelsen har vært følgende to
hovedproblemstillinger:
1. Hvordan organiserer institusjonen seg for digitalisering av utdanningen? Hvordan
fungerer organiseringen?
2. Hvordan legger institusjonen til rette for utvikling av digital kompetanse? Hvordan
fungerer tilretteleggingen?
I det opprinnelige tilbudet fra Østlandsforskning til NUV, ble det tatt sikte på å benytte en
kombinasjon av en nettbasert spørreundersøkelse og intervjubaserte casestudier. Av ulike
grunner valgte oppdragsgiver å utsette casestudiene. Den gjennomførte
spørreundersøkelsen må følgelig ses i lys av at intensjonen, da undersøkelsen ble utformet
og distribuert, var å følge opp med kvalitative studier av utvalgte UH‐institusjoner.
Spørreskjemaet som ligger til grunn for undersøkelsen er utviklet i tett samarbeid med
oppdragsgiver.

1.2 Om respondentene og UH-institusjonene
Den 30. mai 2016 ble spørreundersøkelsen sendt ut til institusjonsledelse, fakultetsledelse
og ledere på seksjonsnivå i fellesadministrasjon, fordelt på 24 ulike UH‐institusjoner. Da
undersøkelsen ble avsluttet 16. august 2016 var det oppnådd en svarandel på ca. 70 %, noe
som må anses som en høy svarprosent. En bortfallsanalyse viste ingen klar trend når det
gjelder type eller størrelse på institusjoner med hensyn til svarandel.
Undersøkelsen viser at campusbasert læring og undervisning er svært dominerende og at
f.eks. nettundervisning er relativt lite utbredt. Dette er ikke uventet, og viser at det tar tid å
utvikle nye nettbaserte undervisningsformer i UH‐sektoren. Det kan skyldes strategisk
fokus, og styring av virksomheten, men det kan også skyldes begrenset kjennskap til
muligheter. Samtidig kan det ikke settes likhetstegn mellom nye undervisningsformer og
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ʺikke‐campusʺ‐undervisning. Trolig finnes det på den ene siden en rekke nye
undervisningsformer som kan tas i bruk også på campus, og på den annen side mye
tradisjonell undervisning som foregår online.
Svarene fra respondentene avdekker videre at fakultetsledelsen tilsynelatende er mindre
beskjeftiget med arbeidsoppgaver som er relatert til digitalisering av utdanningen enn de
to andre respondentgruppene. En mulig forklaring på at institusjonsledelsen tilsynelatende
har et høyere engasjement enn fakultetsledelsen (slik de responderer), kan være at
institusjonsledelsen både er stilt ovenfor forventninger om slik utvikling, og at strategiene
er toppstyrt.
Når det gjelder hvem som samarbeider med hvem, og hvor mye, er det generelle bildet at
jo større «avstand» det er mellom de aktuelle ledergruppene / funksjonene – jo mindre
kontakt og samarbeid synes det å være.

1.3 Om organisering av støttefunksjoner
De fleste støttefunksjoner skårer relativt jevnt og høyt når det gjelder fagansattes tilgang.
Dette indikerer at svært mange ved UH‐institusjonene har god tilgang til ulike
støttefunksjoner – noe som kan tolkes som at det sånn sett ligger til rette for digitalisering
av utdanningene. Imidlertid tyder respondentenes svar på at enkelte tjenester er såpass
tynt bemannet at de ansattes tilgang i praksis kan bli temmelig begrenset. Det er også verdt
å merke seg at «UH‐pedagogisk rådgivning» og «LMS‐ansvarlig», relativt sett, skiller seg
negativt ut i denne sammenhengen.
Flertallet av respondentene svarte videre bekreftende på at støttefunksjoner inngår i
fellestjenestene. Dette gir et visst grunnlag for optimisme, fordi dette indikerer at mange
har tilgang, og at det sånn sett bør være et visst potensiale for å lykkes med digitalisering
av utdanningene. Imidlertid gjelder dette, ifølge respondentenes svar, i noe mindre grad
for «UH‐pedagogisk rådgivning» enn for andre områder.
Samtlige respondenter ble spurt om det, på visse spesifikke måter, samarbeides om
digitalisering av utdanningen. En høy andel «vet ikke»‐svar på dette spørsmålet kan tyde
på mange respondentene ikke har god kjennskap til dette, det vil si at de er usikre på
styringslinjene. At 29,5 % svarer at rapporteringen foregår i samme styringslinje, må
imidlertid tolkes som et godt tegn med hensyn til strategisk styring og utvikling av digital
praksis.
På spørsmål om det finnes lokale støttefunksjoner ved fakulteter eller tilsvarende
fagavdelinger ved UH‐institusjonene er det relativt mange (nesten 30 %) som sier at det
ikke finnes. Fraværet av lokale støttefunksjoner vil kunne sinke digitalisering av
utdanningene, inkludert en god tilpasning til de spesifikke fagområdene og deres
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didaktikk. Undersøkelsen viser for øvrig at det er fakultet/fagavdeling for helse‐, sosial‐ og
idrettsfag (inkludert medisin) som utmerker seg med å ha lokale støttefunksjoner, der hele
57,4 % som svarte bekreftende. Dette kan tyde på at disse fagområdene har behov for
støttefunksjoner det er vanskelig å tilby fra sentralt hold.
På spørsmål om i hvilken linje lokale støttefunksjoner rapporterer, oppgir et stort flertall av
respondentene svaralternativet: «Varierer mellom støttefunksjonene på
fakultetet/fagavdelingen». Dette kan indikere at styringen av digitalisering av utdanningen
er fragmentert og uoversiktlig ved flere av institusjonene.
Et stort flertall av respondentene svarte negativt på spørsmål om hvorvidt fakulteter (eller
tilsvarende fagenhet), dersom de har egne støttefunksjoner, har samlet ressursene i en lokal
støtteenhet. Samling av støttefunksjonene kan kanskje bidra til bedre koordinering og
målrettet samarbeid om digitalisering av utdanningene.
Resultatene fra undersøkelsen tyder videre på at selv om lokale støtteenheter i utstrakt
grad rapporterer i samme styringslinje, er det en mindre grad av felles planlegging. At
veldig få planlegger i form av utarbeidelse av felles årshjul, kan være en indikasjon på at
aktivitetene ved enhetene ikke er særlig integrerte.
Samarbeid mellom lokale støttefunksjoner og sentrale fellestjenester, er i følge
respondentenes svar relativt utbredt – selv om potensialet her trolig er større. Graden av
slikt samarbeid relatert til digitalisering av utdanningene, kan være relevant med hensyn
til styring av institusjonen, muligheter for strategisk arbeid samt implementering av
strategi.
På spørsmål om måten man har organisert støttefunksjonene på ved UH‐institusjonen,
støtter opp under digitalisering av utdanningen, er respondentgruppen institusjonsledelse
markant mer positiv enn de to andre gruppene. Samtidig var det en klart større andel blant
ledere av støttefunksjoner enn blant fakultetsledelsen, som svarte at man bør reorganisere
støttefunksjonene dersom man skal lykkes bedre med digitalisering av utdanningene. På
spørsmål om på hvilken måte man eventuelt bør reorganisere støttefunksjonene, fordeler
forøvrig svarene seg likt mellom de to svaralternativene: «Støttefunksjonene bør
samordnes som en fellestjeneste under administrativ linje» og «Støttefunksjonene bør
samordnes som en fellestjeneste under faglig linje»
Alle tre respondentgrupper ble også stilt spørsmål om i hvilken grad måten man har
organisert støttefunksjonene på har bidratt til utvikling på ulike områder. Her er det særlig
verdt å påpeke at det fremkom tendenser i svarene som kan tolkes som en viss pessimisme
når det gjelder hvorvidt organiseringen bidrar til utvikling av ansattes digitale
dømmekraft.
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Når det gjelder respondentenes gard av tilfredshet med ulike dimensjoner av
organiseringen for digitalisering av utdanningen var det en betydelig andel som oppgav å
være utilfreds når det gjelder «omfang av organisering for digitalisering av utdanning».
Den høye andelen som oppgav å være utilfreds med dimensjonen omfang, særlig blant
ledere av støttefunksjoner, kan tolkes som at respondentene opplever at de ikke har nok
ressurser mht. behovet til de ansatte.

1.4 Om tilrettelegging for digital kompetanseutvikling
Svarene fra respondentene indikerer at støttefunksjonene som inngår i fellestjenester i
relativt utstrakt grad samarbeider om kompetanseutvikling.
Gjennomgående i undersøkelsen kan man imidlertid finne tendenser til at veiledning
relatert til både UH‐pedagogikk og pedagogisk bruk av digitale medier og verktøy,
tilsynelatende inngår i mindre grad i fellestjenester – og i mindre grad oppgis å være en
oppgave for støttefunksjonene, enn andre områder.

1.5 Om prosjektsatsning og forankring i planer
Respondentenes svar viser også at prosjaktsatsninger relatert til digitalisering av
utdanningene er utbredte blant UH‐institusjoner, noe som kan bety at digitalisering av
utdanningene har en sterk drivkraft gjennom prosjektene, og som kan utnyttes ved
institusjonen. Når det gjelder typen av prosjekter som pågår, gjenspeiler svarene at det er
mindre kompetanseutvikling ang. vurderingsformer. Det er lærings‐ og
undervisningsformer det satses mest på. Undersøkelsen viser videre at prosjektsatsningen
ved UH‐institusjonene særlig ofte forankres hos institusjonsledelsen.
Når det gjelder forankring i overordnede plandokumenter av aktiviteter som
støttefunksjoner har ansvar for, later det til å være et visst rom for utvikling for en del av
de undersøkte UH‐institusjonene.
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2 KORT OM PROSJEKTET
Dette prosjektet er gjennomført av Østlandsforskning (ØF) på oppdrag fra
Norgesuniversitet (NUV) våren og sommeren 2016. Oppdraget har vært en kartlegging av
organisering for digitalisering av utdanningene i UH‐sektoren i Norge.

2.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for å gjennomføre spørreundersøkelsen som dette notatet gjør rede for, er funn
som framkom av den nasjonale kartleggingen Digital tilstand 2014 som ble utført av
Norgesuniversitetet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (Norgesuniversitetet, 2015).
Digital tilstand 2014 kartla studenter og fagsansatte sine forventninger og holdninger til
digitale verktøy, samt bruken av slike verktøy og medier. I tillegg ble lærestedets arbeid
med tilrettelegging og organisering, som antas å påvirke bruken av digitale verktøy og
medier, også kartlagt. I undersøkelsen kom man frem til blant annet disse funnene:


de aller fleste fagansatte opprettholder etablert undervisningspraksis på tross av de
mulighetene som bruk av digitale medier gir for å legge om eller endre praksis



kun fire av ti fagansatte mener at bruk av digitale verktøy kan bidra til bedre
utdanningskvalitet



ni av ti fagansatte gjennomgår fortsatt nytt pensum i form av forelesninger på campus



teknologi er i liten grad integrert i utdanningsvirksomheten, og den betraktes som en
«utvendig» og frivillig sak



de fleste fagansatte mener institusjonen bør ha et systematisk opplegg for å utvikle
kompetanse i bruk av digitale verktøy, mens halvparten av ledere og de fleste
fagansatte oppgir at obligatorisk opplæring er viktig for å øke bruken av digitale
verktøy i utdanningene



bruk av teknologi i utdanningene er i mindre grad enn ønsket gjenstand for
systematisk og strukturert innsats fra institusjonenes side, og valg og bruk av
digitale verktøy drives i stor grad fram av ildsjeler.

Disse funnene kan ses på som et bakteppe for spørreundersøkelsen som presenteres i dette
notatet. Funnene motiverte oppdragsgiver til å undersøke nærmere hvordan UH‐
institusjonene organiserer sine støttefunksjoner for digitalisering av utdanningene, samt
hvorvidt og hvordan institusjonene tilrettelegger for at ansatte kan utvikle sin digitale
kompetanse.
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2.2 Mål, rammer og organisering av prosjektet
Målet med oppdraget er a) å kartlegge og analysere erfaringene i UH‐sektoren med
organisering av støttefunksjoner for utvikling og stimulans til økt bruk av digitale medier i
undervisningen, og b) å kartlegge og analysere institusjonenes satsing på og organisering
av digital kompetanseutvikling for de ansatte i institusjonene (Norgesuniversitetet, 2015). I
det opprinnelige tilbudet fra Østlandsforskning til NUV, ble det tatt sikte på å benytte en
kombinasjon av en nettbasert spørreundersøkelse og intervjubaserte casestudier. Av ulike
grunner valgte oppdragsgiver å utsette casestudiene. Den gjennomførte
spørreundersøkelsen må følgelig ses i lys av at intensjonen, da undersøkelsen ble utformet
og distribuert, var å følge opp med kvalitative studier av utvalgte UH‐institusjoner. Den
foreliggende kartleggingen er dermed en breddestudie av sektoren hvor en får frem noen
generelle trekk angående organisering og kompetanseutvikling for digitalisering av
utdanningene, men hvor man ikke kommer like dypt inn i det særegne og spesifikke ved
institusjonene. Mangelen på utdypende datamateriale om kontekst vil således sette noen
klare begrensninger når funnene fra surveyen skal tolkes og drøftes.
Prosjektet har vært organisert som et samarbeidsprosjekt, hvor medlemmer fra både ØF og
NUV har inngått i en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har bestått av:


Mona Stokke, forsker 2 ved ØF (prosjektleder frem til medio mai 2016)



Asbjørn Kårstein, forsker 2 ved ØF (prosjektleder fra slutten av mai 2016)



Hilde Ørnes, seniorrådgiver ved NUV



Emil Trygve Hasle, seniorrådgiver ved NUV



Vigdis Olsvik, forsker 2 ved ØF



Kristine Lundhaug, forsker 3 ved ØF

I tillegg har det vært en styringsgruppe for prosjektet, som har hatt disse medlemmene:


Eva Gjerdrum, direktør NUV



Jens Uwe Korten, styreformann NUV (prorektor ved Høgskolen i Lillehammer)



Jon Lanestedt, seniorrådgiver ved NUV



Ingrid Melve, programleder ved UNINETT/e‐Campus

Både arbeidsgruppen og styringsgruppen har bidratt i arbeidet med å utvikle
spørreundersøkelsen samt med å bestemme hensiktsmessige informantgrupper. Ansatte
ved NUV og UNINETT har fremskaffet kontaktinformasjon til respondentene.
Datainnsamling og analyse er gjennomført av forskerne fra ØF, som også har ført dette
notatet i pennen.
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3 METODE OG GJENNOMFØRING
Gjennomføringen av spørreundersøkelsen omhandler utvikling av spørreskjema, utvalg av
respondenter, utsending av skjema og analyse av dataene.

3.1 Problemstillinger og overordnede temaer
Spørreskjemaet er altså utviklet i et samarbeid med oppdragsgiver og det er gjennomført
flere arbeidsgruppemøter og styringsgruppemøter hvor skjemaet er diskutert og justert.
Utgangspunktet for utformingen av spørreskjemaet var at det skulle følges opp med
casestudier av utvalgte UH‐institusjoner. Etter at arbeidsgruppen hadde jobbet frem et
første utkast av spørreskjemaet, gjorde styringsgruppen det klart at undersøkelsen ikke
skulle overlappe forhold som allerede var kartlagt i Digital tilstand 2014. Oppdraget skulle
heller ikke kartlegge hva som forstås som digital kompetanse i UH‐sektoren, eller hva slags
typer verktøy ansatte bruker. Kartleggingen skulle derimot se på organisering og
kompetanseutvikling. Utgangspunktet for utformingen av undersøkelsen var følgende to
hovedproblemstillinger:
1. Hvordan organiserer institusjonen seg for digitalisering av utdanningen? Hvordan
fungerer organiseringen?
2. Hvordan legger institusjonen til rette for utvikling av digital kompetanse? Hvordan
fungerer tilretteleggingen?
Spørreundersøkelsen ble inndelt i noen overordnede temaer som til sammen belyser
problemstillingene for kartleggingen.
1. Lederens ansvar, oppgaver og samarbeid vedrørende digitalisering av utdanningen
2. Organisering av støttefunksjoner for digitalisering av utdanningen i hhv. sentrale
fellestjenester og lokale støttefunksjoner, samt vurdering av organiseringen
3. Tilrettelegging for digital kompetanseutvikling
4. Prosjektsatsning som virkemiddel for digitalisering
5. Strategier og planer for digitalisering av utdanningen
I tråd med innspill fra styringsgruppen den 6. mai, konkretiserte ØF oppdraget slik:
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Oppdragsgiver ønsker å få frem hva slags typer støttefunksjoner som finnes på de ulike
institusjonene, eksempelvis om institusjonen har:


Medieproduksjonsenhet



IT‐pedagoger



IT‐avdeling



LMS‐ansvarlig



UH‐pedagoger

Man ville også få kunnskap om hvilken «linje», det vil si faglig eller administrativ linje,
støttefunksjonene tilhører, noe som er sentralt for å forstå styring av digitaliseringen,
rammevilkår og rapportering av resultater. Poenget var å få frem det prinsipielle og det
strukturelle ved organiseringen og kompetanseutviklingen, ikke detaljer mht. verktøy,
spesifikke kurs og strategier. Kartleggingen skulle også få frem hvordan respondentene
vurderer organiseringen og kompetanseutviklingen. Som følge av dette ble
hovedproblemstillingene for spørreundersøkelsen formulert slik (jfr. utkast til
spørreskjema pr. 6. mai):

Begreper som oppdragsgiver benyttet i oppdragsbeskrivelsen ble brukt som
utgangspunkt for å skissere hovedtemaer for kartleggingen. For å utforme kategorier og
indikatorer i undersøkelsen, ble begrepene gitt et bestemt innhold, noe som
fremkommer i oversikten nedenfor. Oversikten i
under viser også spørsmål som følger av temaer og begreper, som spørreundersøkelsen
omfatter. Forklaringene i kolonne nr. 2 kan benyttes for å sjekke ut om vi svarer på
problemstillingene. dvs. rettesnor for analysene.
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Tabell 1. Oversikt over temaer og begreper som danner utgangspunkt for spørsmål i survey
Tema

Forklaring

Digitalisering av
utdanningen

Med digitalisering av utdanningene
mener vi hvordan UH-institusjonene
jobber med utvikling av lærings-,
undervisnings- og vurderingsformer ved
bruk av digitale verktøy og medier i en
pedagogisk kontekst, hvor målet er
bedre utdanningskvalitet for
studentene. Merk at digitalisering av
administrative tjenester ikke inngår i
undersøkelsen, for eksempel «digital
eksamen».



Med støttefunksjoner for
digitalisering mener vi funksjoner som
har ansvar for saksfelt som eks.
«læringsteknologi»,
«universitetspedagogikk» eller
«medieproduksjon». Slike
støttefunksjoner tilbyr tjenester og
aktiviteter ved UH-institusjonen som
hjelper ansatte i arbeidet med å utvikle
lærings-, undervisnings- og
vurderingsformer ved pedagogisk bruk
av digitale verktøy og medier.



Organisering av
støttefunksjoner for
digitalisering av
utdanningen

Spørsmål

Med organisering av
støttefunksjonene mener vi hvilke
ulike typer av støttefunksjoner som
finnes (bredde), hvordan de inngår i
UH-organisasjonens enheter, hvordan
de styres og koordineres. Vi skiller også
mellom sentrale og lokale
støttefunksjoner.
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I hvilken grad er digitalisering av
utdanningene noe du aktivt
arbeider med som leder?
Med hvem er du i direkte
kontakt med i dette arbeidet?
Er det nedfelt klare mål om
digitalisering av utdanningene i
strategier og planer ved din UHinstitusjon?

Hvilke støttefunksjoner har
fagansatte tilgang til?
Sentraliserte støttefunksjoner,
dvs. om eventuelle
fellestjenester
Lokale støttefunksjoner, om
eventuelle lokale funksjoner ved
fakultet eller fagavdelinger
o Om hvilken linje lokale
støttefunksjonene
tilhører (faglig el. adm.)
o Grad av samling av
lokale støttefunksjoner
i egen støtteenhet,
samt samarbeid
o Samarbeid mellom
lokale støttefunksjoner
og sentraliserte
støttefunksjoner
Vurdering av organiseringen:
Om organiseringen støtter opp
under digitalisering av
utdanningen
o Hva organiseringen
bidrar til
o Om det trengs en
reorganisering for å
støtte digitaliseringen
på en bedre måte

Kartlegging UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen

Tema

Forklaring

Tilrettelegging for
digital
kompetanseutvikling

Med digital kompetanse mener vi
både bruk av digitale medier og verktøy
(teknisk, instrumentelt), pedagogisk
bruk av digitale medier og verktøy i
læringsarbeidet, samt digital
dømmekraft. Undersøkelsen søker å
kartlegge hvordan det tilrettelegges for
utvikling av digital kompetanse og
hvordan tilretteleggingen vurderes.
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Spørsmål









Prosjektsatsning
innen digitalisering av
utdanningen

Strategier og planer
for digitalisering av
utdanningen

Med prosjektsatsninger mener vi
bruken av prosjekter (f.eks. eksternt
finansiert) som virkemiddel for
digitalisering. Undersøkelsen skal
kartlegge om det gjennomføres
prosjekter, samt samarbeid på tvers av
linjer og funksjoner. Vi kartlegger også
ansvar og forankring av prosjekter.



Strategier og planer omhandler det
overordnede planverket som er relevant
for digitalisering av utdanningen.
Undersøkelsen søker å avdekke hvor
vidt organisering og
kompetanseutvikling er noe som
vektlegges, samt om tilgangen til
nødvendige støttefunksjoner er på
plass for at strategiske mål kan nås.








Innenfor hvilke områder det
tilbys kompetanseutvikling, samt
hvordan kompetanseutviklingen
gjennomføres (former for tiltak)
Hvilke støttefunksjoner som har
ansvar for ulike
kompetanseområder?
Grad av samarbeid mellom
støttefunksjoner som inngår i
sentraliserte fellestjenester
I hvilken grad samarbeider
sentrale og lokale
støttefunksjoner om utvikling
eller gjennomføring av
kompetansetiltak?

Om det finnes
prosjektsatsninger for
digitalisering, samt hva de
handler om
Ansvar og forankring av
prosjekter

Om det er nedfelt klare mål om
digitalisering i planverket ved
UH-institusjonen
Hva som vektlegges i planene
Forankring i overordnede
dokumenter

3.2 Utvalg av respondentgrupper
Det er ledere på tre nivåer i organisasjonsstrukturen som ble valgt ut som respondenter (jfr.
referat fra oppstartsmøtet på Gardermoen den 11. april, 2016):
1. Institusjonsledelse (f.eks. prorektor for utdanning)
2. Fakultetsnivå (f.eks. prodekan for utdanning)
3. Seksjonsnivå i fellesadministrasjon (f.eks. leder for støttetjenester, personalledere)
og UH‐pedagoger)
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Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle universiteter, vitenskapelige og offentlige
høgskoler i Norge.

3.3 Analysenivå
Analysen av dataene fra spørreundersøkelsen tar utgangspunkt i to analysenivå; lederne
og organisasjonene. Spørreskjemaet ble sendt til lederne, som svarte dels på egne vegne
(spørsmål om egne meninger og synspunkter) og dels på vegne av sin institusjon eller
avdeling (spørsmål om intern organisering, tilgang på tjenester osv.) Dermed skulle det
være mulig å aggregere svar om egen organisasjon til organisasjonsnivå. Dette lot seg
imidlertid ikke gjennomføre fordi det viste seg at respondentene svarte inkonsistent om sin
egen institusjon. Dette er overraskende, ettersom undersøkelsen er på ledernivå og det er
all grunn til å forvente at lederne skulle ha god oversikt over de temaene undersøkelsen tar
opp. Med sprikende svar kan ikke denne undersøkelsen brukes til analyser på
organisasjonsnivå slik den var tenkt, og analysene i denne rapporten er derfor primært på
individnivå.
Tabell 2. Analysenivå, slik undersøkelsen var planlagt
Analysenivå

Nytte

Ledernivåene

Hvordan svar fra de tre ulike gruppene av ledere fordeler seg på spørsmålene i
undersøkelsen: hva svarer hhv. institusjonsledere (rektor/prorektor),
fakultetsledere/fagavdelingsledere (dekaner/prodekaner) og ledere for
støttefunksjoner (IT-sjefer, bibliotekledere, leder for medieproduksjon, LMSansvarlige etc.)?
Svarene kan benyttes til å få frem hva ledere i UH-sektoren totalt mener om
organisering og kompetanseutvikling for digitalisering.

Organisasjonene

Ved å slå sammen svar fra respondentene fra samme UH-institusjon, kan en se
på intern konsistens ved institusjonen, men også bruke institusjonsnivået til å
sammenligne de ulike UH-institusjonene mht. valgt modell for organisering og
kompetanseutvikling for digitalisering.
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3.4 Gjennomføring

3.4.1

Utsending

I denne nettbaserte undersøkelsen har vi benyttet programvaren Opinio. Dette er ØF sitt
autonome system for å hente inn, lagre og behandle informasjon gjennom web‐baserte
spørreundersøkelser. Som nevnt har UNINETT og NUV kartlagt ledernivåer og funksjoner
ved hver av UH‐institusjonene, og samlet inn e‐postadresser som var nødvendige for å
sende ut undersøkelsen.
Den 30. mai 2016 ble spørreundersøkelsen sendt ut til 227 respondenter, med automatisk
påminning etter noen dager. Svarfristen var opprinnelig satt til slutten av juni. Dette
opplevde flere av UH‐institusjonene som et ugunstig tidspunkt, og svarfristen ble derfor
utsatt til medio august. Årsaken til at en del respondenter ønsket utsettelse, var nærmere
bestemt en kombinasjon av ferieavvikling og behov for mer tid til å undersøke, og
eventuelt konferere med kolleger, for så å gi så korrekte svar som mulig på undersøkelsens
relativt detaljerte spørsmål.

3.4.2

Svarprosent

Per 16. august 2016 var det registret til sammen 158 lagrede svar i Opinio, og svarandelen
hadde således gått opp fra ca. 50 % i juni til ca. 70 % i august. En god del av besvarelsene,
ca. en tredjedel, var imidlertid ikke fullstendige. Likevel inneholdt de 158 besvarelsene en
tilstrekkelig andel besvarte spørsmål (dvs. svar på ca. 2/3 av spørsmålene og oppover), til
at samtlige 158 ble tatt med i analysen av dataene. Til grunn for analysen ligger således en
undersøkelse med svarandel på ca. 70 %, noe som må anses som en høy svarprosent. Men
fordi antallet besvarte spørsmål varierer noe fra besvarelse til besvarelse, varierer også
svarandelen for den enkelte problemstilling. Dette innebærer noen begrensninger mht.
analyse som vil bli omtalt i neste avsnitt.
Når det gjelder svarandelen per UH‐institusjon framkommer denne i figur 1 under.
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Figur 1: Prosentandel som har svart per UH‐institusjon
Prosentandel som har svart per UH‐institusjon
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Som det framkommer av figur 1 er det flere institusjoner som har høy svarprosent, og fire
der alle personene som har mottatt spørreundersøkelsen har svart. Imidlertid er det også
noen institusjoner som skiller seg ut med svært lav svarprosent, og en helt ned i 14 %. Det
er ingen klar trend med hensyn til type eller størrelse UH‐institusjon når det gjelder
fordelingen av svarprosenter per institusjon. Om man regner ut gjennomsnittlig
svarprosent per institusjon, ender man på ca. 68 %.

3.4.3

Analyse av dataene og dataenes kvalitet

Dataene fra spørreundersøkelsen ble eksportert fra Opinio til Excel og SPSS for videre
behandling. Det er i hovedsak gjennomført univariate analyser, men også enkelte bivariate
analyser som omhandler type utdanningsinstitusjon (universitet, vitenskapelig høgskole og
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offentlig høgskole) og størrelse på institusjonen (liten, middels, stor organisasjon) sett i
forhold til andre variabler.
NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)1 har gitt tallgrunnlaget som er
brukt for å kategorisere UH‐institusjonene som hhv. liten, middels og stor institusjon.
På noen av spørsmålene som er stilt i undersøkelsen er dataene av svakere karakter. Det vil
si at det er noen av dem respondentene ikke har valgt å svare på, samt at blant dem som
har svart, oppgir respondenter fra samme institusjon blandede svar. Dette kan tyde på at
spørsmålet er uklart for respondenten, eller at de har liten kjennskap til det som spørres
om. I slike tilfeller er det vanskeligere å tolke svarene fordi tolkningen også må baseres på
en antakelse om årsaken til at noen velger å ikke svare på spørsmålet. Dersom frafallet er
tilfeldig og skyldes tidsnød eller andre forhold så er det ikke problematisk å anvende de
resterende svarene i videre analyser, men dersom frafallet er systematisk vil også de
resterende svarene kunne være skjevfordelt. Et annet problem er at lav svarprosent kan
føre til at vi ikke sitter igjen med nok data til å gjøre alle typer analyse. En univariat analyse
kan ofte gjøres med svært få data, mens mer kompliserte bi‐ og multivariate analyser
krever et større antall respondenter. Utvalget er i utgangspunktet ikke veldig stort, slik at
muligheten for multivariate analyser allerede i utgangspunktet er begrenset. Problemet
med få respondenter gjør det for eksempel umulig å gjøre sammenligninger mellom
enkeltinstitusjoner. Vi må derfor nøye oss med å sammenligne ulike typer av institusjoner.
Det kan ikke utelukkes at den svakere karakteren til dataene på noen av spørsmålene som
er stilt i undersøkelsen, henger sammen med at spørsmål/formuleringer har vært
tunge/krevende for respondenten – og at noen svar dermed kan gi mindre mening. Videre
må respondentenes svar ses i lys av at det også kan være ganske store forskjeller internt
ved en institusjon, og siden svarene ofte henger sammen med hvilke erfaringer
respondentene har, og hvilken referanseramme de svarer i forhold til, kan dette ha bidratt
til ulik opplevelse og forståelse.

3.5 Bredde, men mindre dybde
En slik kvantitativ studie som her er gjennomført, vil primært kunne fremskaffe
breddekunnskap om institusjonene. I dette notatet vil vi primært kunne redegjøre for og
analysere mer eller mindre generelle trekk relatert til organisering for digitalisering av
utdanningene. Dybdekunnskap om UH‐institusjonenes organisering, vil kreve en
oppfølgende kvalitativ undersøkelse, for eksempel i form av et utvalg av utdypende
casestudier. I en slik kvalitativt orienter undersøkelse kan fokus rettes mot hva som er det
egenartete ved utvalgte UH‐institusjoner og hvorfor det er slik, eksempelvis ved å se
nærmere på både organiseringsform og institusjonell kontekst. Denne konteksten kan

1
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omhandle hvordan menneskers atferd formes og påvirkes gjennom både formelle og
uformelle aspekter ved organisasjonen. En kartlegging som denne er først og fremst egnet
til å få tak i noen formelle sider ved institusjonene, som mål, strategier og
organisasjonsstruktur, mens uformelle sider som maktforhold og organisasjonskultur ikke
like lett lar seg avdekke.
I kommende kapitler presenteres resultatene fra spørreundersøkelsen.

21

Kartlegging UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen

22

ØF-notat 01/2017

4 OM RESPONDENTENE
4.1 Antall svar fordelt på stillingskategorier
Hvordan fordeler så respondentene seg mellom funksjoner og stillingskategorier? Ca. 17 %
av respondentene oppgav å tilhøre kategorien institusjonsledelse (rektor /prorektor for
utdanning). Ca. 43 %) av respondentene oppgav å tilhøre kategorien fakultetsledelse (dvs.
tilsv. dekan/prodekan/avdelingsleder som har ansvar for utdanningsvirksomheten ved
fakultetet/fagavdelingen). Til sist svarte ca. 40 % av respondentene, at de tilhørte
kategorien ledere av støttefunksjoner relatert til digitalisering av utdanningen.
Respondentene fordelte seg ujevnt over institusjonene, som tabellen nedenfor viser.
Tabell 3: Fordeling av type respondenter per UH‐institusjon

Institusjons‐
ledelse
Arkitektur‐ og designhøgskolen

Fakultets‐
ledelse
1

Høgskolen i Oslo og Akershus

Støtte‐
funksjon
1

Høgskolen i Bergen

1

2

1

Høgskolen i Hedmark

3

3

3

Høgskolen i Lillehammer

1

6

2

1

4

Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høyskole i
logistikk
Høgskolen i Stord/Haugesund

1

1

2

Høgskolen i Sørøst‐Norge

1

3

2

Høgskolen i Østfold

1

4

1

Høgskulen i Sogn og Fjordane

1

2

2

Høgskulen i Volda

1

3

3

Kunst‐ og designhøgskolen i Bergen

1

1

Kunsthøgskolen i Oslo

1

1

3

Nord universitet

1

5

2

Norges handelshøyskole

3

2

1

Norges idrettshøgskole

1

3

1

2

5

Norges miljø‐ og bio‐vitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole

2

4

2

Norges teknisk‐naturvitenskapelige universitet

1

11

5

Universitetet i Agder

1

4

Universitetet i Bergen

4
1

Universitetet i Oslo

5

3

Universitetet i Stavanger

2

2

4

Universitetet i Tromsø¸ Norges arktiske universitet

2

5

4
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Denne ujevne fordelingen har konsekvenser for de analysene som kan gjøres i det
foreliggende materialet. Kort fortalt kan vi analysere hovedtendenser i UH‐sektoren, og
skille mellom store grupper som universitet vs. høgskole, stilling (institusjonsledelse,
fakultetsledelse eller støttefunksjonsledelse) og institusjonsstørrelse (liten, middels eller
stor). Vi kan derimot ikke gjøre analyser på de enkelte institusjonene.
Det er også relevant å se på hvordan sistnevnte respondentgruppe fordeler seg mellom
kategorier av støttefunksjoner, noe som fremkommer av Figur 2 under:
Figur 2: Hvilke støttefunksjoner respondentene tilhører, stilt til ledere av støttefunksjoner (flere kryss
mulig)
Hvilke støttefunksjoner informantene tilhører (flere kryss mulig)

LMS‐ansvarlig

17

IT‐tjenester

28

UH‐pedagogisk
rådgivning

13

Medieproduksjon

16

Læringsteknologi

27

Digitale
bibliotekstjenester

8
0

5

10

15

20

25

30

Figur 2, viser at de to klart største gruppene er støttefunksjonene «IT‐tjenester» og
«Læringsteknologi», med henholdsvis 28 og 27 respondenter. Den klart minste kategorien
er «Digitale bibliotekstjenester» med 8 respondenter. Siden respondentene her hadde
anledning til å krysse av for flere svaralternativer, og det totale antallet svar er 49, mens 67
av respondentene tidligere har oppgitt å tilhøre denne respondentgruppen, er det klart at
en god del av lederne for støttefunksjoner har valgt og ikke svare på dette spørsmålet. En
mulig årsak til dette kan være at ingen av svaralternativene passet, og at det med fordel
kunne vært inkludert en «annet‐kategori» for dette spørsmålet.
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4.2 Faglig innretning og undervisningsformer
I spørreundersøkelsen spurte vi ledere på fakultets‐ og fagavdelingsnivå om faglig
innretning for fakultetet/fagavdelingen den enkelte tilhørte. Respondentene fra gruppen
fakultetsledelse fordeler seg på kategoriene for faglig innretning, slik det er vist i figuren
nedenfor.
Figur 3: Spørsmål om faglig innretning på fakultetet (eller tilsvarende fagavdeling) respondentene
tilhører, stilt til ledere på fakultets‐ og fagavdelingsnivå
Faglig innretning på fakultetet el. tilsv. (fagavdeling) respondentene tilhører

Helse, sosial og idrettsfag (inkludert medisin)

22,5 %

Naturvitenskapelig fag, håndverksfag og
tekniske fag

16,9 %

Økonomiske og administrative fag

13,5 %

Lærerutdanninger og utdanninger i
pedagogikk

16,9 %

Samfunnsfag og juridiske fag

11,2 %

Humanistiske og estetiske fag

19,1 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

N = 89

Vi ser at blant fakultetsledelsen er det færrest som tilhører en avdeling med samfunnsfag
og juridiske fag som faglig innretning (11,2 %), mens den største gruppen oppgav å tilhøre
en avdeling med innretning mot helse, sosial og idrettsfag ‐ inkludert medisin (22,5 %).
Også her var det for øvrig mulig for respondentene å krysse av for flere svaralternativer.
Institusjonsledelse og ledelse for støttefunksjoner ble spurt om hvilke former for
undervisningstilbud som finnes ved deres UH‐institusjon. Hensikten med dette spørsmålet
var å få frem hva slags profil UH‐sektoren har, mht. utdanningstilbudet som gis og
hvordan utdanningene organiseres. Er det i all hovedsak campusbasert læring og
undervisning, eller er det også andre tilbud som utmerker seg?
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Svarene framkommer i Figur 4:
Figur 4: Spørsmål om hvilke av ulike former for utdanning som tilbys ved respondentenes UH‐institusjon,
stilt til institusjonsledelse og ledelse for støttefunksjoner
Hvilke av disse formene for utdanning som tilbys ved UH‐institusjonn

Nettundervisning 8,0 %

Arbeidsplassbasert
3,0 % 24,5 %
læring og
undervisning
Samlingsbasert læring
og undervisning

13,0 %

Distribuert læring og
undervisning

20,0 %

25,0 %

59,0 %

Campusbasert læring
og undervisning

15,0 %

57,5 %

63,0 %

13,0 %

8,0 %

51,0 %

33,0 %

97,5 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

80,0 %

I noen
grad

4,0 %

3,0 %

2,5 %
60,0 %

I stor grad

I liten
grad

Ikke i det
hele tatt

100,0 %

N = 75 ‐ 79

Av Figur 4 ser vi at det er «Campusbasert læring og undervisning» som, ikke uventet, viser
seg å være den hyppigst forekommende formen for organisering av utdanningen, der altså
nesten alle respondentene (ca. 97,5 %) svarte «I stor grad». På den annen side utmerker
både «Arbeidsplassbasert læring og undervisning» og «Nettundervisning», seg som
mindre utbredte former for utdanning, der henholdsvis 72 % og 59 % svarte «I liten grad»
eller «Ikke i det hele tatt». Også på dette spørsmålet var det naturlig nok anledning til å
krysse av for flere svaralternativer. 2 Dette at campusbasert læring og undervisning er
svært dominerende og at f.eks. nettundervisning er relativt lite utbredt er ikke uventet, og
viser at det tar tid å utvikle nye undervisningsformer i UH‐sektoren. Det kan skyldes
strategisk fokus, og styring av virksomheten, men det kan og skyldes begrenset kjennskap
til muligheter (eks. pga. didaktisk forståelse, tilgjengelig kompetanseutvikling og
teknologi). Undervisningspersonalets «praksisteorier» kan opprettholde bestående
undervisningsformer, og hemme utvikling av undervisningsformene. Samtidig kan det
ikke settes likhetstegn mellom nye undervisningsformer og «ikke‐campus»‐undervisning.
2

Med arbeidsplassbasert læring og undervisning menes læring og undervisning som gjennomføres på en
arbeidsplass, med samlingsbasert læring og undervisning menes læring og undervisning som
gjennomføres på campus og/eller desentralisert ved annet studiested og eventuelt i kombinasjon med
nettundervisning, med distribuert læring og undervisning menes læring og undervisning som gjennomføres
som kombinasjon av campus- og nettundervisning og med campusbasert læring og undervisning menes
læring og undervisning som foregår ansikt-til-ansikt.
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Trolig finnes det på den ene siden en rekke nye undervisningsformer som kan tas i bruk
også på campus, og på den annen side mye tradisjonell undervisning som foregår online.
Et annet vesentlig poeng her er at det ikke nødvendigvis er slik at camusbasert læring er til
hinder for utpreget bruk av digitale verktøy/læringsmetoder i undervisningen. Når
respondentene har svart på dette, kan det tenkes at det speiler hvordan
studieprogrammene i et totalbilde fremstår med læringsaktiviteter som krever oppmøte på
campus. Disse studieprogrammene kan like fullt ha innslag av digitale verktøy i læringen.
På tilsvarende spørsmål stilt til fakultetsledelse relatert til fakultet vedkommende tilhører
(eller tilsvarende fagavdeling), fremkommer svarfordelingen i Figur 5:
Figur 5: Spørsmål om hvilke av ulike former for utdanning som tilbys ved respondentenes fakultet (eller
tilsvarende fagavdeling), stilt til fakultetsledelsen.
Hvilke av disse formene for utdanning som tilbys ved respondentenes fakultet el.
tilsv. (fagavdeling)?

Arbeidsplassbasert læring og
13,4 % 29,9 %
undervisning

Samlingsbasert læring og undervisning

17,4 %

31,3 %

44,9 %

25,4 %

26,1 %

I stor grad
11,6 %
I noen grad

Distribuert læring og undervisning 11,9 %

47,8 %

34,3 %

6,0 %

I liten grad
Ikke i det
hele tatt

Campusbasert læring og undervisning

0,0 %

98,6 %

1,4 %

50,0 %

100,0 %

N = 67 ‐ 70

Som vi ser av Figur 5 fremkommer, ikke uventet, den samme trenden angående fordeling
av former for utdanning, for fakultetsledelse, som for institusjonsledelse og ledelse av
støttefunksjoner i Figur 4. Altså er det den campusbaserte læring og undervisning som
også av fakultetsledelsen i sektoren utpekes som den mest utbredte (nesten 100 %), mens
arbeidsplassbasert læring og undervisning utpekes som minst vanlig (ca. 43 %).
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4.3 Ledelse og samarbeid om digitalisering av utdanningen
Samtlige respondenter ble spurt om i hvilken grad digitalisering av utdanningene er noe de
aktivt arbeider med i rollen som leder, dette for å avdekke opplevelsen av ansvar for å føre
dette arbeidet fremover. I Figur 6 framkommer svarfordelingen på dette spørsmålet:
Figur 6: Spørsmål om i hvilken grad digitalisering av utdanningene er noe respondentene arbeider aktivt
med som leder, stilt til samtlige respondentgrupper
I hvilken grad er digitalisering av utdanningene noe du aktivt arbeider med som
leder?

Ikke i det hele
tatt

2,5 %

I liten grad

11,0 %

I noen grad

31,0 %

I stor grad

36,5 %

I veldig stor grad
0,0 %

19,0 %
5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

N = 150
Som det framgår av Figur 6 er det hele 55.5 %, som svarte at digitalisering av utdanningene
er noe de i stor eller i svært stor grad aktivt arbeider med som leder. Brutt ned på de ulike
stillings‐/funksjonskategoriene svarte 57 % av respondentene tilhørende kategorien
institusjonsledelse i stor eller i svært stor grad på dette spørsmålet, mens bare ca. 3,5 %
svarte i liten grad eller ikke i det hele tatt. Når det gjelder fakultetsledelse svarte ca. 42 % av
respondentene i stor eller i svært stor grad, mens ca. 16,5 % svarte i liten grad eller ikke i det
hele tatt. Angående ledelse av støttefunksjoner svarte ca. 55,5 % av respondentene i stor eller
i svært stor grad, mens ca. 4,5 % svarte i liten grad eller ikke i det hele tatt. Det var altså færrest
blant respondentgruppen fakultetsledelse som oppgav å i stor eller i svært stor grad, aktivt
arbeider med digitalisering av utdanningene. Samtidig var det også flest blant denne
respondentgruppen som oppgav å gjøre dette i liten grad eller ikke i det hele tatt ‐ 16,5 %, mot
3,5 % og 4,5 % for henholdsvis institusjonsledelse og ledere av støttefunksjoner. Tallene
tyder altså på at fakultetsledelsen er mindre beskjeftiget med arbeidsoppgaver som er
relatert til digitalisering av utdanningen enn de to andre respondentgruppene. Når
fakultetslederne svarer slik de gjør, vet vi forøvrig ikke hvilken betydning det har for
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hvordan institusjonene faktisk utvikler og gjennomfører digitalisering i utdanningene. At
institusjonsledere har et høyere engasjement (slik de responderer), kan kanskje forklares
med at de både er stilt ovenfor forventninger om slik utvikling og at strategiene er
toppstyrt.
Vi ønsket også å kartlegge hvem lederne samarbeider med i arbeidet med digitalisering av
utdanningen. På spørsmål, stilt til alle respondentgruppene, om i hvilken grad arbeidet
med digitalisering av utdanningene foregår i samarbeid med andre, slik som fagansatte,
studieprogramansvarlige og instituttledelsen, svarte respondentene som det framgår av
Figur 7:
Figur 7: Spørsmål om i hvilken grad respondentene samarbeider med ulike personer i arbeidet med
digitalisering av utdanningen, stilt til alle respondentgrupper
I hvilken grad samarbeider du med følgende personer i arbeidet med digitalisering
av utdanningene:

Fagansatte

14,9 %

35,5 %

29,8 %

15,6 % 4,3 %

I veldig stor
grad
I stor grad

Studieprogram
ansvarlige

8,6 %

41,0 %

27,3 %

16,6 % 6,5 %

I noen grad
I liten grad

Instituttledelse

14,3 %

0,0 %

27,1 %

20,0 %

32,9 %

40,0 %

60,0 %

15,7 % 10,0 %

80,0 %

Ikke i det
hele tatt

100,0 %

N = 141 ‐ 143

Som vi ser av Figur 7 fordeler svarene, angående hvem respondentene samarbeide med,
seg relativt jevnt over de tre aktuelle kategoriene – fagansatte, studieprogramansvarlige og
instituttledelse, men altså i noe mindre grad på instituttledelse enn de to andre. For de to
gruppene respondentene i størst grad oppgav å samarbeide med, fagansatte og
studieprogramansvarlige, oppgav henholdsvis 50,4 % og 49,6 % at dette skjer i stor eller
veldig stor grad, mens det er ca. 41,4 % som svarte at de i stor eller veldig stor grad
samarbeider med instituttledelse. Noen få respondenter supplerte sitt svar, angående med
hvem de samarbeider, med egne formuleringer som: strategisk utdanningsutvalg,
studenter, prodekaner for undervisning/utdanning, støttekontor for e‐læring,
studieadministrasjonen, prosjektleder for e‐satsing og it‐leder.
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I Figur 8 framkommer svarfordelingen fra Figur 7, brutt ned på stilling / funksjon:
Figur 8: Spørsmål om i hvilken grad respondentene samarbeider med ulike personer i arbeidet med
digitalisering av utdanningen brutt ned på stilling / funksjon, stilt til samtlige respondentgrupper

Institusjons‐ledelse

Fakultets‐ledelse

Ledere av
støttefunksjoner

I hvilken grad samarbeider du med følgende personer i arbeidet med
digitalisering av utdanningene:

9%
I liten grad eller ikke i det hele tatt

21%
22,5%
48%

I stor eller veldig stor grad

31%
22,5%

Fagansatte

18%
15%
23%

I liten grad eller ikke i det hele tatt

Studieprogram‐
ansvarlige
46,5%
53,5%
44%

I stor eller veldig stor grad

Instituttledelse

32%
25%
14,5%

I liten grad eller ikke i det hele tatt

28,5%
36%
43%

I stor eller veldig stor grad
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Brutt ned på de ulike stillings‐/funksjonskategoriene, svarte ca. 43 % av respondentene som
tilhører kategorien institusjonsledelse at de i stor eller veldig stor grad samarbeider med
instituttledelse, mens ca. 14,5 % svarte at de gjør dette i liten grad eller ikke i det hele tatt.
Videre svarte 36 % av respondenter blant institusjonsledelsen at de i stor eller veldig stor grad
samarbeider med studieprogramansvarlige, mens ca. 25 % svarte at dette gjør de i liten grad
eller ikke i det hele tatt. Angående de fagansatte svarte ca. 28,5 % blant institusjonsledelsen at
de samarbeider med disse i stor grad eller veldig stor grad, mens ca. 32 % svarte at dette gjør
de i liten grad eller ikke i det hele tatt.
Når det gjelder respondenter som tilhører kategorien fakultetsledelse svarte ca. 44 % at de i
stor eller veldig stor grad samarbeider med instituttledelse, mens ca. 23 % svarte at de gjør
dette i liten grad eller ikke i det hele tatt. 53,5 % blant fakultetsledelsen svarte at de stor eller
veldig stor grad samarbeider med studieprogramansvarlige, mens 15 % svarte at dette gjør de
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i liten grad eller ikke i det hele tatt. Når det gjelder de fagansatte svarte 46,5 % blant
fakultetsledelsen at de samarbeider med disse i stor grad eller veldig stor grad, mens ca. 18 %
svarte at dette gjør de i liten grad eller ikke i det hele tatt. Fakultetsledelsen samarbeider altså
mer med studieprogramansvarlige enn de gjør med instituttledelse i arbeidet med
digitalisering.
Angående respondenter som tilhører kategorien ledere av støttefunksjoner svarte 22,5 % at de
i stor eller veldig stor grad samarbeider med instituttledelse, mens 22,5 % svarte at de gjør
dette i liten grad eller ikke i det hele tatt. 31 % blant ledere av støttefunksjoner svarte at de i stor
eller veldig stor grad samarbeider med studieprogramansvarlige, mens ca. 21 % svarte at dette
gjør de i liten grad eller ikke i det hele tatt. Når det gjelder de fagansatte svarte ca. 48 % blant
ledere av støttefunksjoner at de samarbeider med disse i stor eller veldig stor grad, mens bare 9
% svarte at dette gjør de i liten grad eller ikke i det hele tatt.
Det som framstår som særlig tydelig fra disse tallene er, kanskje ikke uventet, at
fakultetsledelse og ledere av støttefunksjoner i større grad samarbeider med fagansatte enn
institusjonsledelsen gjør. Mens det er 46,5 % og 48 % av henholdsvis fakultetsledelse og
ledere av støttefunksjoner, som svarte at de i stor eller veldig stor grad samarbeidet med
fagansatte, er det tilsvarende tallet for institusjonsledelse ca. 28,5 %. Det var videre så mye
som 32 % blant institusjonsledelsen som oppgav å i liten grad eller ikke i det hele tatt
samarbeide med de fagansatte. Noe mer overaskende er det kanskje at det kun er ca. 22,5 %
av lederne av støttefunksjoner som oppgav at de i stor eller veldig stor grad samarbeider
instituttledelse. Det generelle bildet er imidlertid at jo lenger avstand det er mellom de
aktuelle ledergruppene / funksjonene – jo mindre kontakt og samarbeid synes det å være.
Dette kan være uttrykk for en klar strategi og arbeidsdeling at lederne av støttefunksjonene
er tilgjengelig og operative ovenfor de studieprogramansvarlige og fagansatte. Det er jo
disse rollene som har hovedansvaret for utvikling av studieprograminnholdet. Et
interessant spørsmål i denne sammenhengen er imidlertid om dette samarbeidet er drevet
frem av tilfeldige initiativ (og ildsjeler), eller om det er foretatt en prioritering og målrettet
innsats som involverer instituttledelse i å peke på innen hvilke studieprogram en ønsker å
ta i bruk/utvikle ny pedagogikk og metoder. På bakgrunn av prosentfordelingene som
framkommer i figur 7 og 8, vil en annen interessant problemstilling være om
styringsrutiner kan være for svake, og styrende dokumenter for generelle. Kommuniseres
planenes innhold og målsetninger i de naturlige møtepunkter som angår ledernivåene?
Kan det være at instituttnivå og nivået støttefunksjoner ikke har faste møtepunkter og
rutiner for samarbeid med hverandre?

4.4 UH-institusjonene
For analytiske formål ble institusjonene delt inn i tre grupper etter størrelse, hhv små
(under 3 000 studenter), middels og store (over 10 000 studenter). Tabellen nedenfor viser
de tre gruppene.
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Tabell 4: Inndeling av UH‐institusjoner etter størrelse

Store

Middels

Små

Norges teknisk‐
naturvitenskapelige
universitet

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Molde,
vitenskapelig høgskole i
logistikk

Universitetet i Oslo

Høgskolen i Bergen

Norges idrettshøgskole

Høgskolen i Sørøst‐Norge

Høgskolen i Østfold

Norges musikkhøgskole

Høgskolen i Oslo og Akershus

Norges miljø‐ og bio‐
vitenskapelige universitet

Arkitektur‐ og
designhøgskolen

Universitetet i Tromsø –
Norges arktiske universitet

Høgskolen i Lillehammer

Kunst‐ og designhøgskolen i
Bergen

Universitetet i Bergen

Høgskulen i Volda

Kunsthøgskolen i Oslo

Nord universitet

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Universitetet i Agder

Norges handelshøyskole

Universitetet i Stavanger

Høgskolen i Stord/Haugesund
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5 ORGANISERING AV STØTTEFUNKSJONER FOR
DIGITALISERING AV UTDANNINGENE
5.1 Tilgang til støttefunksjoner ved UH-institusjonen (bredde i tilbudet)
Institusjons‐ og fakultetsledelse er i undersøkelsen spurt om hvilke støttefunksjoner de
fagansatte hos dem har tilgang til. Hensikten med spørsmålet er å avdekke omfanget, dvs.
bredden i tilbudet. Figur 9 viser den samlede svarfordelingen på dette spørsmålet:
Figur 9: Spørsmål om hvilke støttefunksjoner fagansatte der respondentene kommer fra, har tilgang til,
stilt til institusjons‐ og fakultetsledelse
Hvilke av disse støttefunksjonene har fagansatte hos dere tilgang til?

LMS‐ansvarlig

76,4 %

IT‐tjenester

12,4 % 11,2 %

97,7 %

UH‐pedagogisk
rådgivning

2,3 %

75,2 %

Ja

11,0 % 13,8 %
Nei

Medieproduksjon
Læringsteknologis
ke tjenester

1,1 %
3,4 %

95,5 %

Digitale
bibliotekstjeneste
r
0,0 %

2,3 %
5,6 %

92,1 %

98,9 %
20,0 %

40,0 %

Vet
ikke

1,1 %
60,0 %

80,0 %

100,0 %

N = 89

Av Figur 9 framgår det at de fleste støttefunksjoner skårer relativt jevnt og høyt når det
gjelder fagansattes tilgang, med digitale bibliotekstjenester på topp. Dette indikerer at
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svært mange ved UH‐institusjonene har god tilgang til ulike støttefunksjoner – noe som
bør bety at det sånn sett ligger til rette for digitalisering av utdanningene. Imidlertid kan
svarene til respondenter, som blant annet fremkommer av figur 10 i neste delkapittel, tyde
på at selv om de fagansatte i prinsippet har tilgang på ulike tjenester, kan enkelte av disse
være så tynt bemannet at tilgangen for den enkelte i praksis blir temmelig begrenset. Det er
også verdt å merke seg at «UH‐pedagogisk rådgivning» og «LMS‐ansvarlig» skiller seg,
relativt sett, negativt ut med til sammen henholdsvis 24,8 % og 23,6 % på «Nei» eller «Vet
ikke». Det som kan se ut som en noe lavere prioritering av UH‐pedagogikk, relatert til
digitalisering av utdanningene, vil etter hvert vise seg å gå igjen flere steder i
undersøkelsen. Dette vil derfor bli nærmere omtalt senere. Når det gjelder respondentenes
svar, slik de framkommer i figur 9, vil disse for øvrig til en viss grad avhenge av hvordan
de vurderer at lokale funksjoner ivaretas. F.eks. kan en IT‐tjeneste i én institusjon ha valgt å
organisere/inneha en kompetanse innen f.eks. produksjon av digitale læringsobjekter, som
en annen institusjon har valgt å organisere et annet sted. Slik sett kan det i praksis være en
viss grad av overlapping mellom de ulike kategoriene respondentene her har kunne velge
mellom. Bivariate analyser viser at det ikke er noen nevneverdig forskjell hverken mellom
universiteter og høyskoler eller mht. institusjonsstørrelse.

5.2 Støttefunksjonene - en del av institusjonens fellestjenester?
På bakgrunn av at støttefunksjoner for digitalisering ofte inngår i det man kaller
«fellestjenester» slik at de er tilgjengelige for alle fagansatte ved UH‐institusjoner, ble
samtlige respondenter stilt spørsmål om hvilke støttefunksjoner som blir tilbudt som
nettopp fellestjenester ved den respektive UH‐institusjon. Samlet svarfordeling fra alle
respondentene, når det gjelder dette spørsmålet, framkommer i Figur 10:
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Figur 10: Spørsmål om hvilke av ulike støttefunksjoner som tilbys som fellestjeneste ved respondentenes
UH‐institusjon, stilt til samtlige respondentgrupper
Hvilke av disse støttefunksjonene tilbys som fellestjenester ved din UH‐
institusjon?

LMS‐ansvarlig

80,2 %

IT‐tjenester

19,9 %

100,0 %

UH‐pedagogisk
rådgivning

72,5 %

Medieproduksjon

27,5 %

77,0 %

Læringsteknologis
ke tjenester

Tilbys som
fellestjeneste

23,0 %

92,1 %

Digitale
bibliotekstjenester

7,9 %

97,1 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

Tilbys ikke
som
fellestjeneste

2,9 %
60,0 %

80,0 %

100,0 %

N = 138 ‐ 141
Som vi ser av Figur 10, tilbys jevnt over en stor andel av de ulike støttefunksjonene som
fellestjenester. Igjen er det «UH‐pedagogisk rådgivning» som får færrest positive svar, med
72,5 % som bekrefter at dette tilbys som fellestjeneste ved institusjonen. Dernest er det
«LMS‐ansvarlig», men også «medieproduksjon», som får færrest positive svar, med
henholdsvis ca. 80 % og 77 %. Når det gjelder medieproduksjon skriver en av
respondentene: «Det finnes medieproduksjon, men oppfatter ikke dette som fellestjeneste
da denne krever finansiering og er svært sparsommelig bemannet. Tjenesten er lite
tilgjengelig for en større mengde av undervisere.» En av respondentene skriver det
følgende angående LMS‐støtte: «LMS‐støtte først og fremst på avdelingane for den
einskilde tilsette. Men systemfunksjonar er samla på fellesnivå (fellesadministrasjon).»
Om man ser svarfordelingen fra Figur 10 i forhold til UH‐institusjon, svarte respondenter
fra samtlige av de 24 UH‐institusjonene som er med i undersøkelsen, at alle de nevnte
støttefunksjonene tilbys som fellestjenester ved deres institusjon. Når det gjelder dette
spørsmålet er det med andre ord en viss grad av motstridende svar fra respondenter fra
samme UH‐institusjon. Dette kan tyde på at «Vet ikke» kanskje burde vært tilbudt som
svarkategori for dette spørsmålet, eller at kategorien fellestjenester forstås ulikt av ulike
respondenter. På et generelt spørsmål stilt til samtlige respondentgrupper om
støttefunksjoner ved de respektive UH‐institusjonene, per i dag inngår i fellestjenestene
(Spørsmål 11), svarte for øvrig ca. 87 % «Ja», 2 % «Nei» og 11 % «Vet ikke». Igjen er det, på
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bakgrunn av at et stort flertall av respondentene svarte bekreftende på at støttefunksjoner
inngår i fellestjenestene, grunnlag for optimisme. Dette fordi dette indikerer at mange har
tilgang, og at det sånn sett bør være et visst potensiale for å lykkes med digitalisering av
utdanningene. Samtidig kan det i ordningen med fellestjenester finnes et uutnyttet
potensial med hensyn til bedre strategisk planlegging og styring av digitalisering av
utdanningen. Sentralisering av fellesfunksjoner (på institusjons‐ eller fakultetsnivå) vil
virke fornuftig i mange sammenhenger ettersom det krever ivaretakelse av spesialisert
kompetanse som kan anvendes i hele institusjonen. Utfordringen er ofte hvordan slike
tjenster/kompetanse skal utnyttes og samspille med linjeorganisasjonen. Eller sagt på en
annen måte, hvor tilgjengelig er denne kompetansen reelt for fagmiljøene, og hvordan
styres og koordineres disse ressursene. Et annet vesentlig spørsmål er om fellestjenestene
er dimensjonert på en slik måte at det er tilstrekkelig kapasitet til å utvikle et
læringsinnhold sammen med de fagansatte som svarer på ambisjonene til institusjonene.
Vil f.eks. den enkelte fagansatte kunne henvende seg og få tilgang på hjelp fra en
nettpedagog i utvikling av digitale læringsobjekter, eller vil denne type utviklingsoppgaver
kreve involvering av linjeledelsen fordi det må prioriteres hvordan ressursene benyttes.
Driver fellestjenestene intern opplæring, formidling og informasjonsaktivitet internt i
institusjonen for å synliggjøre mulighetene, eller blir utvikling av digitalisering av
utdanning begrenset til ildsjelene?
Gitt at det bare var 3 av respondentene (ca. 2 %), som oppgav at støttefunksjoner ved deres
UH‐institusjon ikke inngikk i fellestjenestene, var det naturlig nok svært få svar på
oppfølgingsspørsmålet om hvorfor ikke dette var tilfelle. Samtlige tre respondenter oppgav
følgende to begrunnelser som hovedårsak: «De tilhører ulike styringslinjer (administrativ
vs. faglig styringslinje)» og «De tilhører ulike fakulteter og er lokalt tilpassede
støttetjenester».

5.3 Organisering av støttefunksjoner og samarbeid
Samtlige respondenter ble spurt om det, på visse spesifikke måter, samarbeides om
digitalisering av utdanningen, selv om støttefunksjonene er organisert under forskjellige
enheter. Svarfordelingen på dette spørsmålet framkommer i Figur 11:
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Figur 11: Spørsmål om hvorvidt forskjellige støttefunksjoner samarbeider selv om de er organisert under
forskjellige enheter, stilt til samtlige respondentgrupper
Dersom støttefunksjonene er organisert under forskjellige enheter, samarbeider
de likevel om digitalisering av utdanningen ved at de:

Rapporterer i samme
11,5 % 18,0 %
styringslinje

22,1 % 12,3 % 13,9 %

22,1 %

I svært stor grad
Utvikler felles planer

5,8 %
17,4 %

34,7 %

8,3 %
10,7 % 23,1 %

I stor grad
I noen grad
I liten grad
I svært liten grad
Vet ikke

Utvikler felles årshjul

5,8 %
9,9 %

0,0 %

23,1 % 10,7 % 21,5 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

28,9 %

80,0 %

100,0 %

N = 123 ‐ 124

Her er det særlig samarbeid gjennom at man «Rapporterer i samme styringslinje» som
respondentene oppgir at foregår i stor eller svært stor grad, med til sammen 29,5 %. Det er
imidlertid også verdt å merke seg at andelen vet ikke‐svar er svært høy, på alle de tre
samarbeidsformene, med fra ca. 22 % til 29 %. Den høye andelen vet ikke‐svarene kan tyde
på mange respondentene ikke kjenner godt nok til dette, det vil si at de er usikre på
styringslinjene. At 29,5 % svarer at rapporteringen foregår i samme styringslinje, må
imidlertid tolkes som et godt tegn med hensyn til strategisk styring og utvikling av digital
praksis. Siden alle institusjoner har innført enhetlig ledelse, er det for øvrig et sentralt
spørsmål om utvikling av digitalisering og digital praksis, ved institusjonene stimuleres på
en god nok måte ved at rapporteringen skjer i en administrativ linje, eller om faglig linje er
mer formålstjenlig. Dette spørsmålet kommer vi tilbake til litt senere i dette notatet
(delkapittel 4.5).
På spørsmål, også stilt til alle respondentene, om det finnes lokale støttefunksjoner ved
fakulteter eller tilsvarende fagavdelinger ved UH‐institusjonene (Spørsmål 15), svarte ca.
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63,5 % «Ja», 28,5 % «Nei» og 8 % «Vet ikke». Det er relativt få som ikke kjenner til om det
finnes lokale støttefunksjoner, men relativt mange (nesten 30 %) som sier at det ikke finnes.
Fraværet av lokale støttefunksjoner vil kunne sinke digitalisering av utdanningene,
inkludert en god tilpasning til de spesifikke fagområdene og deres didaktikk. Sett i forhold
til UH‐institusjon svarte imidlertid respondenter fra 23 av de 24 institusjonene bekreftende
på dette spørsmålet. Det er forøvrig respondenter fra åtte ulike UH‐institusjoner som svarte
«Vet ikke» på spørsmålet, hvorav de aller fleste svarene kommer fra høgskolene. Dette
kommer vi tilbake til under punkt 4.4.
Av Figur 12 fremkommer svarfordelingen på spørsmål om i hvilken grad respondenter
som svarte bekreftende på foregående spørsmål, har ulike spesifikke støttefunksjoner ved
fakulteter/fagavdelinger:
Figur 12: Spørsmål om i hvilken grad fakultetene (eller tilsvarende fagavdelinger) har egne
støttefunksjoner, stilt til samtlige respondentgrupper
I hvilken grad har fakultetene / el. tilsv. fagavdelinger egne støttefunksjoner?

Fakultetet/fagavdelingen har behov
9,2 %
for helt spesialiserte støttetjenester
34,2 %
10,5 %
som ikke kan tilbys fra sentralt hold
(eks. på grunn av fagenes didaktikk)

22,4 % 18,4 % 5,3 %

Stemmer i
svært stor
grad
Stemmer i
stor grad
Stemmer i
noen grad

Fakultetet / fagavdelingen befinner
13,2 %
seg på ulike campus og må ha egne 13,2 %
25,0 % 9,2 %
støttefunksjoner

Fakultetet / fagavdelingen satser på
digitalisering av utdanningene

23,4 %

26,0 %

0,0 %

36,8 %

39,0 %

50,0 %

2,6 %

1,3 %
7,8 %
2,6 %

Stemmer i
liten grad
Stemmer i
svært liten
grad
Vet ikke

100,0 %

N = 76 ‐ 77

Av Figur 12 ser vi at 49,4 %, svarte at det stemmer i stor eller svært stor grad at «Fakultetet /
fagavdelingen satser på digitalisering av utdanningene», mens 26,4 % av respondentene
svarte at det i stor eller svært stor grad stemmer at «Fakultetet/fagavdelingen befinner seg på
ulike campus og må ha egne støttefunksjoner». For øvrig var det også, når det gjelder det
siste, til sammen 46 % som svarte at dette stemmer i liten eller svært liten grad. Når det
gjelder spørsmålet om «Fakultetet har behov for helt spesialiserte støttetjenester som ikke
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kan tilbys fra sentralt hold», var det kun til sammen 19,7 % som oppgav at dette stemmer i
stor eller svært stor grad. Dette indikerer at for halve gruppen av respondenter begrunnes
etableringen av lokale støttefunksjoner med at fakultetene og fagavdelingenes satser på
digitalisering. Samtidig er det en fjerdedel av dem som har svart, som begrunner lokale
støttefunksjoner ut fra at institusjonen har ulike campus, mens nesten halvparten mener
det ikke har betydning for etableringen. At det er knapt 20 % av svarene som begrunner
lokale støttetjenester ut fra behov for spesialiserte tjenester, er noe overraskende. Er det
derfor først og fremst strategisk satsning ved fakulteter og fagavdelinger som fører til en
erkjennelse av at det er nødvendig å opprette lokale støttetjenester?
På spørsmål, også stilt til alle respondenter som svarte bekreftende på spørsmålet om det
finnes lokale støttefunksjoner ved fakulteter/fagavdelinger, om hvilke av fakultetene dette
da gjelder, framkommer svarfordelingen i Figur 13:
Figur 13: Spørsmål om hvilke fakulteter (eller tilsvarende fagavdelinger) som eventuelt har lokale
støttefunksjoner, stilt til samtlige respondentgrupper
Dersom det finnes lokale støttefunksjoner, hvilke av fakultetene / tilsv.
fagavdelinger gjelder dette?

Fakultet / fagavdeling for helse, sosial
og idrettsfag (inkludert medisin)
Fakultet / fagavdeling for
naturvitenskapelig fag, håndverksfag og
tekniske fag
Fakultet / fagavdeling for økonomiske
og administrative fag
Fakultet/fagavdeling for pedagogikk og
lærerutdanninger
Fakultet/fagavdeling for samfunnsfag
og juridiske fag
Fakultet/fagavdeling for humanistiske
og estetiske fag

57,4 %

14,8 % 27,9 %

49,2 %

31,2 %

16,4 %

26,2 %

34,4 %

Har egne
støttefunksjoner

42,6 %
Har ikke egne
støttefunksjoner

44,3 %

34,5 %

43,6 %

0,0 %

23,0 %

20,7 %

16,1 %
50,0 %

32,8 %

44,8 %

Vet ikke

40,3 %
100,0 %

N = 59 ‐ 63

Som det framkommer av Figur 13 er det fakultet/fagavdeling for helse‐, sosial‐ og idrettsfag
(inkludert medisin) som utmerker seg med å ha lokale støttefunksjoner, der hele 57,4 %
svarte bekreftende. Dette kan tyde på at disse fagområdene har behov for støttefunksjoner

39

Kartlegging UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen

ØF-notat 01/2017

det er vanskelig å tilby fra sentralt hold. Det er forøvrig verdt å merke seg at det er svært
mange som svarte «Vet ikke» også på dette spørsmålet, fra 27,9 % til 44,8 %.
Den relativt store andelen «vet ikke»‐svar på dette og en del andre spørsmål, kan tolkes på
i hvert fall tre måter:


Respondentene kjenner ikke til.



Respondentene tolker begreper ulikt.



Ting er i endring på grunn av pågående restruktureringsprosesser osv. Følgende
sitat fra en av respondentene er trolig beskrivende for et dilemma mange av
respondentene har måttet forholde seg til: «Skal man oppgi hvordan det var i går,
eller hvordan det blir i morgen?»

Som det ble nevnt i innledningen til dette notatet, kan man heller ikke se bort fra at enkelte
av spørsmålsformuleringene i surveyen har framstått som uklare og/eller vanskelige for
respondentene, og derfor har vært krevende å svare på.
I figuren nedenfor gis en oversikt over antallet respondenter, fra hver av UH‐
institusjonene, som har oppgitt at det eksisterer lokale støttefunksjoner på fakultets‐
/fagavdelingsnivå.
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Figur 14: Prosentandel av respondenter som oppgir at det finnes lokale støttefunksjoner ved deres UH‐
institusjon
Universitetet i Tromsø ‐ Norges arktiske…
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Agder
Norges teknisk‐naturvitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges miljø‐ og bio‐vitenskapelige universitet
Norges idrettshøgskole
0%
Norges handelshøyskole
Nord universitet
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunst‐ og designhøgskolen i Bergen
Høgskulen i Volda
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Stord/Haugesund
Høgskolen i Sørøst‐Norge
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i…
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Østfold
Arkitektur‐ og designhøgskolen
0%
0%

100%
71%
100%
100%
57%
88%
38%
67%
40%
29%
25%
50%
57%
60%
50%
80%
100%
20%
43%
100%
75%
83%
20%

40%

60%

80%

100%

120%

For øvrig ser vi at det innad, særlig ved høgskolene, ofte kommer sprikende svar, det vil si
nokså like fordelinger mellom «ja», «nei» og «vet ikke». Dersom noe av dette spriket kan
tolkes som menglende kjennskap til om det finnes lokale støttefunksjoner, kan dette bidra
til at ressursene som finnes blir underutnyttet.

5.4 Styring og rapportering i faglig eller administrativ linje?
Et poeng med undersøkelsen er å få frem i hvilken linje (faglig eller administrativ) de
lokale støttefunksjonene rapporterer. I Figur 15 framkommer svarfordelingen på spørsmål
om i hvilken linje lokale støttefunksjoner rapporterer, stilt til respondentgruppene
fakultetsledelse og ledere av støttefunksjoner:
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Figur 15: Spørsmål om i hvilken linje lokale støttefunksjoner i UH‐sektoren rapporterer, stilt til
fakultetsledelse og ledelse av støttefunksjoner
I hvilken linje rapporterer lokale støttefunksjoner?

Fakultet / fagavdeling for helse,
sosial og idrettsfag (inkludert
medisin)

20,0 % 20,0 %

Fakultet / fagavdeling for
naturvitenskapelig fag,
15,2 %
håndverksfag og tekniske fag
Fakultet / fagavdeling for
økonomiske og administrative fag
Fakultet/fagavdeling for pedagogikk
og lærerutdanninger
Fakultet/fagavdeling for
samfunnsfag og juridiske fag
Fakultet/fagavdeling for
humanistiske og estetiske fag

60,0 %

27,3 %

24,1 % 17,2 %

22,6 %

58,6 %

32,3 %

22,6 % 12,9 %

19,4 %

45,2 %

Faglig linje

64,5 %

25,0 %

0,0 %

Administrativ
linje

57,6 %

55,6 %
50,0 %

100,0 %

N = 30 ‐ 37

For samtlige fakulteter/ fagavdelinger ser vi av Figur 15, at svaralternativet «Varierer
mellom støttefunksjonene på fakultetet/fagavdelingen», er det hyppigst forekommende,
med fra 45,2 % til 57,6 %. Dette kan tolkes som en indikasjon på at styringen av
digitalisering av utdanningen er fragmentert og uoversiktlig ved flere av institusjonene.
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5.5 Samling av lokale støttefunksjoner i lokale støtteenheter
På bakgrunn av at noen fakulteter har flere støttefunksjoner for digitalisering, men
samtidig ikke alltid er samordnet i en enhet ved det enkelte fakultet, ble samtlige
respondenter spurt om dersom det finnes flere typer støttefunksjoner innad ved ett fakultet
(eller tilsvarende fagavdeling), om disse da har samlet ressursene i en lokal støtteenhet.
Svarfordelingen på dette spørsmålet framkommer iFigur 16:
Figur 16: Spørsmål om hvorvidt fakulteter (eller tilsvarende fagenhet), dersom de har egne
støttefunksjoner, har samlet ressursene i en lokal støtteenhet, stilt til samtlige respondentgrupper
Dersom det finnes flere typer støttefunksjoner innad ved ett fakultet el. tilsv., har
disse samlet ressursene i en lokal støtteenhet?

Fakultet / fagavdeling for helse,
sosial og idrettsfag (inkludert 11,8 %
medisin)
Fakultet / fagavdeling for
naturvitenskapelig fag,
12,1 %
håndverksfag og tekniske fag
Fakultet / fagavdeling for
økonomiske og administrative 5,0 %
fag
Fakultet/fagavdeling for
10,8 %
pedagogikk og lærerutdanninger
Fakultet/fagavdeling for
7,0 %
samfunnsfag og juridiske fag

56,5 %

31,8 %

53,0 %

34,9 %

Har samlet
funksjonene i en
lokal enhet

57,5 %

37,5 %

Har ikke samlet
funksjonene i en
lokal enhet

50,6 %

38,6 %

58,1 %

34,9 %

Vet ikke
Fakultet/fagavdeling for
12,5 %
humanistiske og estetiske fag

52,3 %

35,2 %

0,0 %

50,0 %

N = 81 ‐ 89
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Det mest slående med denne svarfordelingen er den høye andelen som har svart «Vet ikke»
‐ gjennomgående over halvparten av respondentene. Som vi videre ser av Figur 16, er det
gjennomgående at langt flere av respondentene svarte at de ikke har, enn at de har samlet
funksjonene i en lokal støtteenhet – med fra ca. 71 % til 89 % overvekt – dersom man holder
vet‐ikke svarene utenfor. Samling av støttefunksjonene kan kanskje bidra til bedre
koordinering og målrettet samarbeid om digitalisering av utdanningene.
På spørsmålet, stilt til fakultetsledelse og ledere av støttefunksjoner, «Dersom de ikke er
samlet i en lokal støtteenhet ved fakultetet eller tilsvarende fagavdeling, samarbeider de
likevel om digitalisering av utdanningene?», svarte ca. 51 prosent «Ja», ca. 10 prosent «Nei»
og ca 38 prosent «Vet ikke». Sett i forhold til UH‐institusjon var det respondenter fra 21 av
de 24 UH‐institusjonene som svarte «Ja» på spørsmålet om hvorvidt de samarbeider om
digitalisering av utdanningene, selv om de ikke er samlet i en lokal støtteenhet ved
fakultetet eller tilsvarende fagavdeling.
På et oppfølgingsspørsmål, til dem blant fakultetsledelse og ledere av støttefunksjoner som
svarte bekreftende på foregående spørsmål, ble respondentene stilt spørsmål om på hvilke
måter de eventuelt samarbeider. Svarfordelingen på dette spørsmålet framkommer av
Figur 17:
Figur 17: Spørsmål om på hvilken måte støttefunksjoner, tilhørende fakulteter (eller tilsvarende
fagavdeling), samarbeider dersom de ikke er samlet i en lokal støtteenhet, stilt til fakultetsledelse og
ledere av støttefunksjoner
Dersom de ikke er samlet i en lokal støtteenhet ved fakultetet el. tilsv.
fagavdeling, på hvilke måter samarbeider de?

De rapporterer i
samme styringslinje
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0,0 %
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Som vi ser av Figur 17, er det særlig svaralternativet «De rapporterer i samme
styringslinje», som utmerker seg som vanlig forekommende, der til sammen 46 % av
respondentene svarte i stor eller i svært stor grad. Når det gjelder de to andre
svaralternativene svarte ca. 35 % at de i stor eller svært stor grad «utvikler felles planer» og
kun 16 % at «de utvikler felles årshjul». Dette kan tyde på at selv om lokale støtteenheter
rapporterer i samme styringslinje, er det en mindre grad av felles planlegging. At veldig få
planlegger i form av utarbeidelse av felles årshjul kan tyde på at aktivitetene ved enhetene
ikke er særlig integrerte.
For øvrig er det noen få respondenter som supplerer med egne svarformuleringer
angående former for samarbeid: «Ved at vi har organisert et eget fagteam for
høgskolepedagogikk og e‐læring hvor representanter for de ulike støttetjenestene er
representert (IT, bibliotek, høgskoleped.), og der også rådgivere for fakultetene hører
med.», «Alle institutter har en lokal IT‐konsulent. Disse konsulenter utgjør de lokale
støttetjenestene. De utvikler felles planer m.m. som er i mindre grad er samordnet i en
felles universitets strategi for digitalisering.», og «Vår oppfatning er at støttetenester er
organisert til campus, slik at tenestene kan tilbys til alle fakultet som er tilstades på
campus, rasjonelt og effektivt.»
Av Figur 18 framkommer svarfordelingen på spørsmålet, stilt til ledere av støttefunksjoner,
om i hvilken grad lokale støttefunksjoner samarbeider med sentraliserte fellestjenester for
digitalisering av utdanningene:
Figur 18: Spørsmål om i hvilken grad de lokale støttefunksjonene samarbeider med de sentrale
fellestjenestene for digitalisering av utdanningene, stilt til ledere av støttefunksjoner
Som leder av støttefunksjoner, i hvilken grad samarbeider de lokale
støttefunksjonene med de sentraliserte fellestjenestene for
digitalisering av utdanningene?

Vet ikke
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Det var altså en andel på 48,8 % av respondentene blant ledere av støttefunksjoner, som
svarte at de i stor eller i svært stor grad samarbeider med de sentraliserte fellestjenestene for
digitalisering av utdanningene. Sett i forhold til UH‐institusjon var det respondenter fra 14
av 24 som svarte i stor eller i svært stor grad, mens respondenter fra 4 institusjoner svarte i
liten eller i svært liten grad, på dette spørsmålet. I hvilken grad de lokale støttefunksjonene,
ifølge lederne av disse, samarbeider med de sentrale fellestjenestene for digitalisering av
utdanningene, kan være relevant med hensyn til styring av institusjonen, muligheter for
strategisk arbeid samt implementering av strategi. Jo mer samarbeid, jo større muligheter
kan man f.eks. tenke seg at ledere av støttefunksjoner har for å påvirke utviklingen
gjennom fellestjenestene.

5.6 Vurdering av organiseringen for digitalisering
På spørsmålet «Vil du si at måten man har organisert støttefunksjonene på ved din UH‐
institusjon, støtter opp under digitalisering av utdanningen» (spørsmål 23), stilt til alle
respondenter, svarte hele 91 av 120 respondenter (ca. 76 %) «Ja», 16 respondenter (13 %)
«Nei» og 13 respondenter (ca. 11 %) «Vet ikke». Av tabell 4 fremkommer respondentenes
svar på dette spørsmålet når man bryter svarene ned på stilling/funksjon:
Tabell 5: Svar på spørsmål om hvorvidt måten å organisere støttefunksjoner på bidrar til digitalisering av
utdanningen, brutt ned på stilling/funksjon

Ja
Nei
Vet ikke
Sum

Institusjonsledelse

Fakultetsledelse

17
1
18

45
5
9
59

Ledelse av
støttefunksjoner
29
11
3
43

Som det framgår av tabellen, er det altså et flertall av respondentene blant
institusjonsledelse, fakultetsledelse og ledere av støttefunksjoner som svarte bekreftende på
spørsmålet om måten man har organisert støttefunksjonene på ved UH‐institusjonen,
støtter opp under digitalisering av utdanningen. Som vi ser av tabell 6 er det særlig stor
andel blant institusjonsledelsen, ca. 94 %, som svarer bekreftende, mens det for
fakultetsledelse og ledelse av støttefunksjoner er henholdsvis ca. 76 % og 67 % ja‐svar. Her
kan man tenke seg at ledere av støttefunksjoner, fordi de sitter tettere på praksisfeltet, ser at
det kan være andre måter å organisere på som i større grad støtter digitalisering. Kanskje
lederne av støttefunksjoner også i større grad, enn ledelse som er en del av det strategiske
toppnivået, ser at gode intensjoner støter på organisatoriske hindringer?
Prosentandelen per UH‐institusjon som har svart «Ja» på dette spørsmålet, fra de UH‐
institusjonene som har valg å svare, framkommer av Figur 19:
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Figur 19: Prosentandel som har svart «Ja» på spørsmål om hvorvidt måten å organisere støttefunksjoner
på bidrar til digitalisering av utdanningen, brutt ned på institusjon
Universitetet i Tromsø¸ Norges arktiske universitet

100%

Universitetet i Stavanger

57%

Universitetet i Oslo

67%

Universitetet i Bergen

100%

Universitetet i Agder

75%

Norges teknisk‐naturvitenskapelige universitet

77%

Norges musikkhøyskole

83%

Norges miljø‐ og bio‐vitenskapelige universitet

50%

Norges idrettshøyskole

40%

Norges handelshøyskole

80%

Nord universitet

100%
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50%

Høgskulen i Volda

86%

Høgskulen i Sogn og Fjordane

80%

Høgskolen i Østfold

80%
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100%
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100%

Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk

100%

Høgskolen i Lillehammer

40%

Høgskolen i Hedmark

100%

Høgskolen i Bergen

67%

Respondentene er altså i en del tilfeller uenige om hvorvidt måten man har organisert
støttefunksjonene på ved UH‐institusjonen, støtter opp under digitalisering av
utdanningen. Det er imidlertid ikke mulig å lese noe om årsaken til denne uenigheten ut
fra disse tallene. Her må det også understrekes at prosentandelen «ja»‐svar som
framkommer i figur 19, må ses på bakgrunn av at antallet respondenter som har besvart
dette spørsmålet, fra de ulike UH‐institusjonene, varierer fra 1 til 13.
På spørsmål, stilt til fakultetsledelse og ledere av støttefunksjoner, om man bør
reorganisere støttefunksjonene dersom man skal lykkes bedre med digitalisering av
utdanningene (spørsmål 26), svarte ca. 47 % «Ja», ca. 22 % svarte «Nei» og ca. 31 % svarte
«Vet ikke». Sett i forhold til stilling/funksjon svarte ca. 38,5 % av respondentene blant
fakultetsledelsen «Ja», ca. 23 % «Nei» og ca. 38,5 % «Vet ikke». Blant ledere av
støttefunksjoner var det ca. 58 % som svarte «Ja», ca. 21 % som svarte «Nei» og ca. 21 %
som svarte «Vet ikke». Altså var det en klart større andel, ca. 20 % flere blant ledere av
støttefunksjoner enn blant fakultetsledelsen, som svarte at man bør reorganisere
støttefunksjonene dersom man skal lykkes bedre med digitalisering av utdanningene.
Dette resultatet styrker funnet som framkommer i Tabell 5, og man kan som over tolke
dette som et utslag av at lederne av støttefunksjoner sitter tettere på praksis og således
kanskje ser at mye kan effektiviseres for bedre kvalitet. Denne undersøkelsen gir ikke
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grunnlag for å si noe mer spesifikt om hva dette eventuelt kan bestå i, men det er
nærliggende å tenke at lederne av støttefunksjoner støter på problemstillinger angående
overlappende funksjoner på forskjellige lokasjoner, og at det – selv om de er del av
fellesfunksjoner – er for lite samarbeid og synergier.
På spørsmål om på hvilken måte man eventuelt bør reorganisere støttefunksjonene, stilt til
dem blant fakultetsledelsen og ledere av støttefunksjoner som mener at en reorganisering
bør finne sted, fremkommer svarfordelingen av Figur 20:
Figur 20: Spørsmål om respondentenes oppfatninger angående på hvilken måte man eventuelt bør
reorganisere støttefunksjonene dersom man skal lykkes bedre med digitalisering av utdanningene, stilt
til fakultetsledelsen og ledere av støttefunksjoner
På hvilken måte bør man reorganisere støttefunksjonene dersom man skal lykkes
bedre med digitalisering av utdanningene?

Dersom støttefunksjonene ikke kan
samles i en fellestjeneste, bør de ligge i
administrativ linje
Dersom støttefunksjonene ikke kan
samles i en fellestjeneste, bør de alle ligge
i faglig linje
Støttefunksjonene bør samordnes som en
fellestjeneste under administrativ linje
Støttefunksjonene bør samordnes som en
fellestjeneste under faglig linje

41,5 %

30,5 %

36,5 %

28,0 %

39,0 %

24,5 %
Ja
Nei

54,0 %

50,0 %

0,0 %

50,0 %

36,0 %

10,0 %

43,0 %

7,0 %

Vet ikke

100,0 %

N = 36 ‐ 42

Som vi ser av Figur 20, er det svaralternativene «Støttefunksjonene bør samordnes som en
fellestjeneste under administrativ linje» og «Støttefunksjonene bør samordnes som en
fellestjeneste under faglig linje» som får flest, og like mange, positive svar – 21
respondenter på hver, som utgjør henholdsvis ca. 54 % og 50 % av dem som besvarte hver
av spørsmålene. Det fremkommer altså ikke en tydelig oppfatning om at den ene eller
andre styrings‐ og rapporteringsvegen er mer formålstjenlig enn den andre. En
krysstabellanalyse viser videre at andelen blant respondentgruppen ledere av
støttefunksjoner som ønsker at støttetjenestene skal samordnes under administrativ linje, er
om lag fire ganger så stor som andelen som ønsker samordning under faglig linje. For
fakultetsledelsen er bildet omtrent motsatt. En leder av en støtteenhet som befinner seg i
«den administrative linjen» vil kanskje ha tilbøyelighet til å ønske forsterket
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innflytelse/kontroll over funksjonen ved å være en del av den administrative linjen. For
øvrig er det ikke entydig hva vi legger i «administrativ linje» ‐ det kan finnes ulike
varianter her.
Det var også noen respondenter som supplerte med forslag til hvordan organiseringen
eventuelt bør endres, utover de oppsatte svaralternativene som framkommer av Figur 20:
Hos oss drives mange av støttefunksjonene av enkeltpersoner. Disse bør samles i et miljø, med et
tydelig ansvar og mandat.
Skjønner ikke denne oppdelingen mellom faglig og administrativ linje. Det må være faglig ledelse
med god administrativt støtteapparat, noen kan være felles - annet er mer fagspesifikt og bør ligge
på fakultetene.
Mer samarbeid om felles adm.IT-tjenester på institusjon, sektor og nasjonalt nivå. På den måte
redusere ressursbruk og kostnader, og i stedet ha større fokus på faglig digitalisering og
innovasjon. Gjerne i et faglig sektorsamarbeid og større grad av utviklingssamarbeid med
leverandørmarkedet.
Et sentralt koordinerende organ for læringsteknologi, herunder LMS, programvare og annen
undervisningsteknologi, bør gis mandat til strategisk styring og utvikling av støttefunksjonene for å
sikte bedre imot intensjoner i strategiplaner.
Krever en organisering som binner sammen faglig og administrativ linje. Rollefordeling og
samarbeide må utvikles.
Sentralisert, designet for å støtte både administrasjon, faglige og studenter.
Tjenestene må organiseres i skjæringsfeltet mellom administrasjon/fag og mellom det
lokale/sentrale.
Vi er et lite universitet. Støttefunksjoner er i stor grad organisert sentralt med adm. ledelse. Vi er i
en prosess for å samordne tjenestene mellom adm. avdelinger. Vi har en 4års satsing på innovativ
utdanning, der utvalgte prosjekter skal bidra til en samordning av tjenester i praksis.
Pedagogisk støtte som en enhet plassert direkte under rektor.
Noen av tjenestene må betales for. Dette skulle være unødvendig. Vi har gode tjenester - men
kunne trenge større tilgang og mer lokalisert tilgang.
Støttetjenester som nå er prosjektorganiserte og en del av større satsninger bør i framtiden bli
permanente. Et eksempel er såkalt Toppundervisning med bl.a. nye vurderingsformer, IT i
utdanning og etablering av læringsstøttesenter. Det er etablert fakultetsvise læringsstøttenettverk.

Som det framgår av disse sitatene, hentet fra respondentenes svarformuleringer på den
åpne delen av spørsmålet: «På hvilken måte bør man reorganisere støttefunksjonene
dersom man skal lykkes bedre med digitalisering av utdanningene?», er det varierende
oppfatninger angående dette. Som vi ser spenner innholdet i svarene fra behov for å samle
og samordne ressurser, via behov for mer samarbeid og koordinering, til ulike synspunkter
angående hvordan støttefunksjoner bør organiseres. Likevel kan man ut fra disse svarene
lese at mer samarbeid, samordning og effektivisering av mange betraktes som kjernepunkt
angående hvordan organiseringen bør endres.
I Figur 21 fremkommer svarfordelingen på spørsmål, stilt til alle respondenter, angående i
hvilken grad måten man har organisert støttefunksjonene bidrar til utvikling av
utdanningen på ulike spesifikke områder:
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Figur 21: Spørsmål om i hvilken grad måten man har organisert støttefunksjonene på har bidratt til
utvikling på ulike omåder, stilt til samtlige respondentgrupper
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Som det framkommer av Figur 21, er det områdene «Utvikling av studentaktive
læringsformer» og «Utvikling av vurderingsformer» som kommer best ut blant de tre, hvor
henholdsvis 37 % og 29,4 % svarte i stor eller i svært stor grad. Når gjelder området
«Utvikling av ansattes digitale dømmekraft» er det også her relativt mange som har svart i
stor eller i svært stor grad, ca. 24,2 %. Samtidig er andelen som svarte i liten eller i svært liten
grad for det siste nevnte området, samt når det gjelder «utvikling av vurderingsformer»,
også forholdsvis stor, med henholdsvis ca. 19 % og 17,5 % av respondentene. For alle de tre
områdene er for øvrig «I noen grad» den svarkategorien størst andel av respondenter har
valgt, fra 52,9 % til 52,9 %. Svarfordelingen når det gjelder dette spørsmålet, sett i forhold
til stillingskategori / funksjon, framkommer av Figur 22. I denne framstillingen av
svarfordelingen, er kategorien «I noen grad» holdt utenfor, mens svaralternativene i stor og
svært stor grad samt i liten og svært liten grad er summert i hver sin samlekategori:
Figur 22: Spørsmål om i hvilken grad måten man har organisert støttefunksjonene på har bidratt til
utvikling på ulike områder (sett i forhold til respondentenes stillingskategori / funksjon og sortert på
kategoriene i stor/svært stor grad og i liten/svært liten grad), stilt til samtlige respondentgrupper
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Dersom man sammenligner prosentvise størrelser på de ulike områdene som framkommer
i Figur 22 – når altså svaralternativet «I noen grad» er holdt utenfor – er det 39,5 % av
respondentene blant ledere av støttefunksjoner, 30 % blant fakultetsledelsen og 50 % blant
institusjonsledelsen som svarte i stor eller i svært stor grad, på spørsmål om organiseringen
har bidratt til «utvikling av studentaktive læringsformer». Her framstår altså
respondentgruppen institusjonsledelse som noe mer positive enn de to andre
hovedgruppene respondenter. Når det gjelder området «utvikling av vurderingsformene»
svarte 44 % blant institusjonsledelsen, 26,5 % blant fakultetsledelsen og ca. 25,5 % blant
ledere av støttefunksjoner, i stor eller i svært stor grad. Også på dette området skiller altså
institusjonsledelsen seg ut som mest positiv. Angående området «utvikling av ansattes
digitale dømmekraft» svarte 27,5 % blant institusjonsledelsen, 26,5 % blant
fakultetsledelsen og 21 % blant ledere av støttefunksjoner, i stor eller i svært stor grad. En
ting det er verdt å merke seg er for øvrig en viss pessimisme når det gjelder hvorvidt
organiseringen bidrar til utvikling av ansattes digitale dømmekraft. Her svarte fra 21 % og
oppover av respondentene, blant alle de tre stillingskategoriene, i liten eller i svært liten
grad. Undersøkelsen gir ikke holdepunkter for å si noe om hvorfor en såpass stor andel av
respondentene oppfatter at måten støttefunksjonene er organisert på egner seg dårligere til
å utvikle digital dømmekraft, enn de andre områdene. Man kan imidlertid tenke seg at
utvikling av digital dømmekraft kan oppfattes som en litt annerledes kompetanse enn de
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andre, i større grad en type meta‐kompetanse. De andre kompetansene kan kanskje
oppfattes som mer konkrete «hands on»‐ferdigheter. Det kan også være at dette henger
sammen med at bevissthet om digital dømmekraft nok har kortere historie enn de andre
kompetanseformene.

5.6.1

Tilfredshet med styring, samarbeid og omfang av støtte

Svarfordelingen på spørsmål angående tilfredshet med ulike dimensjoner når det gjelder
organiseringen for digitalisering av utdanningene, stilt til samtlige respondenter,
framkommer i Figur 23:
Figur 23: Spørsmål om i hvilken grad respondentene er tilfreds med ulike dimensjoner av organiseringen
for digitalisering av utdanningen, stilt til samtlige respondentgrupper
Er du tilfreds med organiseringen for digitalisering av utdanningene når det gjelder
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Når det gjelder antallet respondenter som er tilfreds eller meget tilfreds med organisering for
digitalisering av utdanningene fordeler disse seg, som det framgår av Figur 23, relativt
jevnt i forhold til de tre dimensjonene. Av de 120 respondentene som har besvart dette
spørsmålet svarte ca. 38 %, 37 % og 33 % at de er «Tilfreds» eller «Meget tilfreds» med
henholdsvis «styringen av støttefunksjonene», «samarbeid mellom støttefunksjonene» og
«omfanget av støttefunksjonene». I tillegg til å være den dimensjonen ved digitalisering av
utdanningene med lavest prosentandel som oppgav å være tilfreds eller meget tilfreds, er det
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omfanget av støttefunksjonene flest respondenter i størst grad oppgav å være «Utilfreds»
eller «Meget utilfreds» med – en andel på til sammen ca. 33 %.
I Figur 24 framkommer svarfordelingen på det samme spørsmålet sett i forhold til stiling /
funksjon. I denne framstillingen av svarfordelingen er kategorien «Hverken eller» holdt
utenfor, mens svaralternativene «Tilfreds» og «Meget tilfreds» samt «Utilfreds» og «Meget
utilfreds» er slåt ammen i hver sin samlekategori:
Figur 24: Spørsmål om i hvilken grad respondentene er tilfreds med ulike dimensjoner av organiseringen
for digitalisering av utdanningen (sett i forhold til respondentenes stilling / funksjon), stilt til samtlige
respondentgrupper
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Det som er særlig slående når man ser på Figur 24, er at det blant respondenter fra ledelse
av støttefunksjoner, er omtrent dobbelt så mange som oppgav å være «Utilfreds»/«Meget
utilfreds» som «Tilfreds»/«Meget tilfreds», når det gjelder dimensjonen omfang. Nærmere
bestemt var det ca. 47 % som oppgav å være «Utilfreds»/«Meget utilfreds» mot 23 % som
oppgav å være «Tilfreds»/«Meget tilfreds». For respondentgruppen fakultetsledelse,
forholder det seg omtrent motsatt når det gjelder dimensjonen omfang, der 37 % oppgav å
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være «Tilfreds» / «Meget tilfreds», mens 23 % oppgav å være «Utilfreds»/«Meget utilfreds».
Men, det er verdt å merke seg at det i alle de tre respondentgruppene, som det fremgår av
figur 24, er en betydelig andel som oppgav å være utilfreds når det gjelder «omfang av
organisering for digitalisering av utdanning». Denne undersøkelsen gir ikke noe svar på
hva denne misnøyen angående omfang nærmere bestemt består i, men man kan i hvert fall
tenke seg to forhold dette kan vedrøre: Den høye andelen som oppgav å være utilfreds
med dimensjonen omfang kan tolkes som at særlig ledere av støttefunksjoner, opplever at
de ikke har nok ressurser mht. behovet til de ansatte. Dette kan også forstås som at
respondentene mener at digitalisering er viktigere for utdanningskvalitet, enn det
organisering og ressurser gjenspeiler. Svarene kan således gjenspeile sprik mellom
institusjonsledelsens syn (og innsikt) på hvordan en ser for seg driften av disse funksjonene
skal ivaretas (i matrise med linjeorganisasjonen), og hvordan de ansatte i støttefunksjonene
opplever at de har ressurser til å bidra i å løse alle henvendelser og ønsker fra
linjeorganisasjonen. Men igjen er det grunn til å understreke at også i de andre
respondentgruppene var en betydelig andel som oppgav å være utilfreds når det gjelder
«omfang av organisering for digitalisering av utdanning».
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6 TILRETTELEGGING FOR DIGITAL KOMPETANSEUTVIKLING
6.1 Bredden i tilbudet om kompetanseutvikling
I Figur 25 fremkommer svarfordelingen på spørsmålet, stilt til samtlige respondenter,
«Tilbyr din UH‐institusjon kompetanseutvikling innenfor disse områdene?» (Spørsmål 29):
Figur 25: Spørsmål om hvorvidt respondentenes UH‐institusjon tilbyr kompetanseutvikling innenfor ulike
områder, stilt til samtlige respondentgrupper
Tilbyr din UH‐institusjon kompetanseutvikling innenfor følgende områder?
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Som det framgår av Figur 25 er det verktøykompetanse flest av respondentene svarte
bekreftende på at deres UH‐institusjon tilbyr utvikling innenfor, der 103 (ca. 91 %) svarte
«Ja», mens færrest svarte at det tilbys kompetanseutvikling relatert til «digital
dømmekraft», med 66 respondenter (ca. 57 %). Dette støtter pessimismen når det gjelder
hvorvidt organiseringen bidrar til utvikling av ansattes digitale dømmekraft som framkom
i Figur 22. Når en ser på svarfordelingen på dette spørsmålet i forhold til UH‐institusjoner,
oppgav imidlertid respondenter fra så mye som 20 av 24 UH‐institusjoner at deres
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institusjon tilbyr utvikling av kompetanse i digital dømmekraft. Dette misforholdet henger
igjen sammen med at respondentene fra samme UH‐institusjon har motstridende
oppfatninger. Dette kan tolkes som at det finnes ulike oppfatninger angående både hva
digital dømmekraft innebærer, og hvorvidt den aktuelle UH‐institusjonen bidrar til
utvikling av en slik kompetanse.

6.2 Former for kompetanseutviklingstiltak
Svarfordelingen på spørsmål om hvilke former for tiltak som er tilgjengelig for de ulike
aktuelle kompetanseområdene ved respondentenes UH‐institusjon, stilt til fakultetsledelse
og ledere for støttefunksjoner, framkommer i Figur 26:
Figur 26: Spørsmål om hvilke former for tiltak som er tilgjengelige, for ulike kompetanseområder, ved
respondentenes UH‐institusjon, stilt til fakultetsledelse og ledere for støttefunksjoner
Hvilke former for tiltak er tilgjengelig for disse kompetanseområdene ved din UH‐
institusjon? (Flere kryss mulig)
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For å få fram den store variasjonen når det gjelder antall avkrysninger for de forskjellige
kompetanseområder, oppgis antall svar istedenfor prosentandeler i Figur 26. I figuren
framkommer det at det er særlig mange respondenter som svarte bekreftende på at
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verktøykompetanse og IT‐pedagogisk kompetanse inngår i kurs hos støttetjenestene,
henholdsvis 74 av 194 (ca. 38 %) og 53 av 181 (ca. 29 %). Videre var det også mange som
svarte at utvikling av UH‐pedagogisk kompetanse ofte inngår i pedagogisk
basiskompetanse (som f.eks. PPU), 65 av 149 (ca. 43,5 %). Det fremgår også av figuren at
nettkurs i relativt liten grad blir benyttet når det gjelder kompetanseutvikling på de
aktuelle områdene, og særlig når det gjelder pedagogisk kompetanse. Angående den lave
andelen, totalt sett, som krysser av for kompetanseområdet digital dømmekraft, kan dette
tolkes i tråd med Figur 22. Også for pedagogisk kompetanse (UH‐pedagogikk) er det en
relativt lav andel avkrysninger. Disse tendensene dukker for øvrig også opp i kommende
avsnitt, bl.a. når det gjelder spørsmål angående hvilke kompetanseområder
støttefunksjonene har ansvar for.

6.3 Ansvar og oppgaver
Ledere for støttefunksjoner ble også spurt om hvilke kompetanseområder deres
støttefunksjon har ansvar for:
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Figur 27: Spørsmål om hvilke kompetanseområde respondentenes støttefunksjon har ansvar for, stilt til
ledere av støttefunksjoner
Hvilke kompetanseområder har din støttefunksjon ansvar for?
(Flere kryss mulig)
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Som det fremgår av Figur 27, er det flest respondenter blant ledere for støttefunksjoner,
som oppgav at deres støttefunksjon har ansvar for verktøykompetanse, og da særlig
gjennom kurs hos støttetjenestene, 34 av 73 (ca. 46,5 %). Det området klart færrest av
lederne for støttefunksjoner oppgav at deres støttefunksjon har ansvar for, er pedagogisk
kompetanse, der til sammen 28 svarte bekreftende og hvor 12 av disse (ca. 43 %), oppgav at
dette inngår i pedagogisk basiskompetanse. Det som fremstår som særlig slående i figur 27,
er, i tillegg til den lave andelen som igjen krysser av for digital dømmekraft, det som kan
synes som et misforhold mellom det totale antallet som har krysset av for IT‐pedagogisk
kompetanse kontra UH‐pedagogikk. I utgangspunktet skulle man forvente at dette er typer
kompetanse som går «hånd i hånd».
Svarfordelingen på spørsmål, stilt til ledere av støttefunksjoner, om i hvilken grad de som
støttefunksjon har ulike spesifikke oppgaver, framkommer i Figur 28:
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Figur 28: Spørsmål om i hvilken grad støttefunksjonene har ulike oppgaver (stilt til ledere av
støttefunksjoner), stilt til ledere av støttefunksjoner
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Som det framgår av Figur 28, oppgav lederne av støttefunksjoner at det er oppgaver
relatert til «rådgivning omkring nødvendig infrastruktur» som er klart dominerende, der
29 av 42 respondenter (ca. 69 %) svarte i stor eller svært stor grad. I motsatt ende finner vi
oppgaven «veiledning i forbindelse med pedagogisk bruk av digitale medier og verktøy».
Forskjellen framgår tydelig dersom man beregner en snitt‐score for de fire aktuelle
områdene der man setter «I svært liten grad» = 1 og «I svært stor grad» = 5. En slik
beregning gir det sistnevnte området en snitt‐score på 3,2 av 5, mens «rådgivning omkring
nødvendig infrastruktur» oppnår 3,8 av 5.
Gjennomgående i undersøkelsen kan man altså finne tendenser til at veiledning relatert til
både UH‐pedagogikk og pedagogisk bruk av digitale medier og verktøy, tilsynelatende
inngår i mindre grad i fellestjenester – og i mindre grad oppgis å være en oppgave for
støttefunksjonene. Dette inntrykket blir forsterket av at flere respondenter påpeker dette
der de i undersøkelsen har anledning til å formulere egne svar. Når det gjelder pedagogisk
støtte til medieproduksjon er det f.eks. respondenter som gir uttrykk for at dette finnes i
begrenset grad: «Tilgangen til medieproduksjon og pedagogisk rådgivning har
ressursmessige begrensninger, dvs. at de er åpne for alle, men etter avtale/ledig kapasitet.»
Det er videre respondenter som kommenterer at tilbudet angående området UH‐
pedagogikk ikke oppleves som tilstrekkelig: «Når det gjeld UH‐pedagogisk rådgivning så
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finst det eit kurstilbod for dette, men etter mi meining burde det vore meir.» Det er også
noen respondenter som understreker at det er viktig at den pedagogiske dimensjonen
«gjennomsyrer» støttetjenestene, som bør være samordnet som fellestjenester:
«Organisering som fellestjeneste er viktig for god samordning av tilbudet og det er viktig at
det er faglig forankret og innehar en pedagogisk dimensjon.»

Disse forholdene gjør det berettiget å stille følgende spørsmål:


Kan dette at UH‐pedagogikk, og pedagogisk bruk av digitale medier og verktøy,
gjennomgående scorer noe lavere enn øvrige områder, være en indikasjon på at det
også i mindre grad tenkes helhetlig rundt dette ved en del UH‐institusjoner?



Er det slik at en verktøys‐strategi angående digitalisering av utdanningene
fremdeles er dominerende i UH‐sektoren?



Dette på bekostning av en integrerings‐strategi – der digital teknologi tenkes som
inngang til å endre grunnleggende forhold knyttet til organisering av lærings‐ og
utdanningsaktiviteter?

6.4 Samarbeid om kompetanseutviklingstiltak
Ledere av støttefunksjoner ble også spurt om i hvilken grad støttefunksjonene som inngår i
fellestjenestene, samarbeider om utvikling eller gjennomføring av
kompetanseutviklingstiltak:

60

Kartlegging UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen

ØF-notat 01/2017

Figur 29: Spørsmål om i hvilken grad støttefunksjonene som inngår i fellestjenestene samarbeider om
utvikling eller gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak, stilt til ledere av støttefunksjoner
I hvilken grad samarbeider støttefunksjonene som inngår i fellestjenestene om
utvikling eller gjennomføring av
kompetanseutviklingstiltak?
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Som vi ser av Figur 29 tyder den høye andelen av «I noen grad» og «I stor grad», til samen
77,5 %, at slikt samarbeid er relativt utbredt.3 Dersom man ser på fordelingen i forhold til
UH‐institusjon, er det respondenter fra 13 av 24 institusjoner som oppgav å samarbeide i
stor eller svært stor grad, mens respondenter fra 5 av 24 oppgav at slikt samarbeid
forekommer i liten eller svært liten grad. Imidlertid framgår det av dataene at det også her
er noe uenighet mellom respondenter fra samme institusjon. Uansett er det interessant at
støttefunksjonene som inngår i fellestjenester samarbeider om kompetanseutvikling. Trolig
er dette en viktig forutsetning for å få til tettere koblinger mellom f.eks. UH‐pedagogikk og
verktøyskompetanse.
Svarfordelingen på spørsmål, også stilt til respondentgruppen ledere av støttefunksjoner,
om i hvilken grad sentrale og lokale støttefunksjoner samarbeider om utvikling eller
gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak, framkommer i Figur 30:

3

Samtidig er det verd å merke seg at ingen av lederne av støttefunksjoner har svart «I svært stor grad»,
på dette spørsmålet.
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Figur 30: Spørsmål om i hvilken grad sentrale og lokale støttefunksjoner samarbeider om utvikling eller
gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak, stilt til ledere av støttefunksjoner
I hvilken grad samarbeider sentrale og lokale støttefunksjoner om utvikling eller
gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak?

Vet ikke

4,9 %

I svært liten grad

12,2 %

I liten grad

14,6 %

I noen grad

41,5 %

I stor grad
0,0 %

26,8 %
5,0 %

10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 %

N = 42

Som det framgår av Figur 30 er også denne typen samarbeid relativt utbredt, der 29 av 42
respondenter (68,3 %) svarte «I stor grad» eller «I noen grad».4 Sett i forhold til UH‐
institusjon var det for øvrig respondenter fra bare 9 av 24 institusjoner som svarte at slikt
samarbeid forekommer «I stor grad» eller «I svært stor grad», mens respondenter fra 6
institusjoner oppgav at det forekommer «I liten grad» eller «I svært liten grad». På denne
bakgrunn later det altså til at samarbeid mellom støttefunksjonene som inngår i
fellestjenestene, om utvikling eller gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak, er noe
mer utbredt enn slikt samarbeid mellom sentrale og lokale støttefunksjoner. Man kan
forøvrig tenke seg at denne typen samarbeid er særlig viktig for lokale fagpersoner ved det
enkelte fakultet / fagavdeling. Det er også nærliggende å tenke at denne typen samarbeid
er særlig velegnet når siktemålet er av mer strategisk karakter. Selv om denne typen
samarbeid er relativt utbredt, kan kanskje større grad av samarbeid også mellom sentrale
og lokale støttefunksjoner styrke kompetanseutviklingen og derigjennom digitalisering av
utdanningene ved de ulike fakultetene og fagavdelingene. Det kan tenkes at man kan
samordne og styre aktiviteten mer målrettet enn man gjør i dag, slik at man oppnår mer
erfaringsdeling på tvers av fag og studier.

4

Heller ikke for dette spørsmålet er det noen av lederne for støttefunksjoner som har valgt svarkategorien
«I svært stor grad».
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6.5 Hvem bør ha ansvaret for de ulike tiltakene?
Fakultetsledelse og ledere av støttefunksjoner ble videre stilt følgende spørsmål: «Hvilke
støttefunksjoner bør ivareta kompetanseutviklingen innenfor disse områdene?»
Figur 31: Spørsmål om hvilke støttefunksjoner som bør ivareta kompetanseutvikling innenfor ulike
områder, stilt til fakultetsledelse og ledere av støttefunksjoner
Hvilke støttefunksjoner bør ivareta kompetanseutviklingen innenfor disse
områdene? (Flere kryss mulig)
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Som vi ser av Figur 31, er det relativt delte oppfatninger når det gjelder hvilke
støttefunksjoner som bør ha ansvar for ulike typer kompetanseutvikling. Forholdsmessig er
det størst enighet om at UH‐pedagogisk kompetanse bør legges til støttefunksjon for UH‐
pedagogisk rådgivning 77 av 158 (ca. 49 %), mens det later til å være særlig divergerende
oppfatninger når det gjelder hvilken støttefunksjon som skal ha ansvar for utvikling av de
ansattes verktøykompetanse. Dette at mange synes å mene at verktøykompetanse på den
ene siden, og de tre øvrige kompetanseområdene på den andre, bør inngå i ulike
støttefunksjoner, kan tolkes som at respondentene i liten grad ser disse
kompetanseområdene i en sammenheng, det vil si at de kan være integrert og forbundet
med hverandre.
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Dette at respondentene, som det fremgår av figur 31, sjeldnere peker ut hvilken
støttefunksjon som bør ha ansvar for å ivareta kompetanseutvikling når det gjelder UH‐
pedagogikk, sammenlignet med f.eks. verktøykompetanse (158 mot 240), kan tolkes som
fokus og oppmerksomhet rundt UH‐pedagogikk er lavere enn for de andre områdene. En
annen mulighet er at mange av svarene illustrerer ulike typer usikkerhet som eksisterer i
feltet, f.eks.:


Hva skal støttetjenester være?



Hvordan fases prosjekter inn i daglig praksis etter prosjektslutt?



Når støttetjenester har «gått rundt» institutt/fakultet i en periode, hvordan bringe
dem inn i linja?



Forholdet mellom bibliotek, IKT, UH‐pedagogikk og andre støttemiljøer er i
endring.

Svarene, formulert av respondentene selv, på den åpne delen av dette spørsmålet, tyder på
at noen opplever denne problemstillingen som utfordrende:
Det manglar nyansen mellom ja/nei- og vet ikke, noko er me gode på, men andre ting ikkje.. Noko
har me litt av, men kan bli betre
Har ikke noe fasitsvar på dette. Avhenger av ressurstilgangen, dvs. hvor mange personer som har
ansvar for disse områdene. Hos oss er det kun en håndfull.
Vi arbeider mye for å forene og samle disse funksjonene og hvordan de ulike enhetene tilbyr slik
kompetanseutvikling. Det virker derfor vanskelig og kunstig å krysse av for hvordan dette er fordelt
på ulike enheter.
Vet ikke. Spørsmålene er alt for generelle. Jeg vet ikke det generelle svaret på dette.
Ansvaret kan plasseres hvor som helst, så lenge ressurser og myndighet følger med. I mindre
organisasjoner er det neppe vits i å stykke opp fagmiljøene. Forholdet mellom linje/prosjekt er en
utfordring. Det trengs lang tidshorisont.

Felles for de fem respondentene, som valgte å formulere egne svar på spørsmålet om
hvilke støttefunksjoner som bør ivareta kompetanseutvikling innenfor ulike områder, er
altså at de på ulike måter påpeker at det er vanskelig å svare kategorisk på dette.
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7 OM PROSJEKTSATSNING INNEN DIGITALISERING AV
UTDANNINGEN
7.1 Utbredelsen av prosjekter, og hva de omhandler
Angående et spørsmål, stilt til respondenter blant fakultetsledelsen og ledere av
støttefunksjoner, om det finnes prosjektsatsninger ved vedkommende sin institusjon som
skal bidra til digitalisering av utdanningen, er det så mange som 88 av 99 som svarte «Ja»
(ca. 89 %), 3 som svarte «Nei» og 8 som svarte «Vet ikke». Hvis man ser dette i forhold til
UH‐institusjon, svarte et stort flertall av respondentene fra samtlige av de 24 institusjonene,
bekreftende på at slike prosjekter pågår. Det tyder altså på at sike prosjaktsatsninger er
svært utbredte blant UH‐institusjoner, noe som kan bety at digitalisering av utdanningene
har en sterk drivkraft gjennom prosjektene, og som kan utnyttes ved institusjonen. Det er
for øvrig nærliggende å tenke at mange institusjoner nok også agerer med å opprette
prosjekter der hvor prosjektorganisering gjør at en kan hente ut midler (ekstern
finansiering, fra f.eks. Norgesuniversitetet – eler intern finansiering gjennom avsatte midler
til strategiske tiltak).
Svarfordelingen på spørsmål, også stilt til respondenter blant fakultetsledelsen og ledere
for støttefunksjoner, om hva slike prosjekter handler om, fremkommer i Figur 32:
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Figur 32: Spørsmål om hva prosjektsatsninger ved respondentenes UH‐institusjon handler om (flere
kryss mulig), stilt til fakultetsledelsen og ledere for støttefunksjoner
Hva handler prosjektsatsninger, ved din institusjon, som skal bidra til digitalisering
av utdanningen om?
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Som vi ser av Figur 32 oppgav respondentene at det pågår prosjekter innenfor alle de
etterspurte områdene, men særlig mange når det gjelder «utvikling av nye
undervisningsformer» og «utvikling av nye læringsformer», der henholdsvis 64 og 61 av 87
respondenter svarte i stor eller i svært stor grad (det vil si henholdsvis ca. 73,5 % og 70 %).
Ut fra svarene på dette spørsmålet later det, på den annen side, til å være minst
prosjektaktivitet relatert til «utvikling av felles/nytt LMS», der 39 av 80 respondenter svarte
i stor eller svært stor grad (ca. 49 %).
Når det gjelder typen av prosjekter som pågår, gjenspeiler svarene at det er mindre
kompetanseutvikling ang. vurderingsformer. Det er lærings‐ og undervisningsformer det
satses mest på. Et interessant spørsmål er om dette kan tolkes som en indikasjon på at en
«integrerings‐strategi» er i ferd med få mer fokus. Det vil si at vurdering oppfattes som
integrert i undervisning og læring.
Respondentene hadde også anledning til å supplere med egne svarformuleringer på dette
spørsmålet, noe svært få benyttet seg av. Følgende supplerende svar kan imidlertid tolkes
som en viss uklarhet angående hvorvidt, og på hvilken måte, prosjekter omhandler
digitalisering av utdanningene: «Prosjektene kan ha hatt en tendens til å tangere en rekke
sider av digitalisering. Avgrensing, arbeidsfordeling, ressursbruk og måloppnåelse har
vært krevende.» Siden det kom inn svært få egen‐formulerte svar på den åpne delen av
dette spørsmålet fra respondentene, nærmere bestemt fire, er det imidlertid ikke mulig å ha
noen formening om i hvilken grad denne oppfatningen er representativ.
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7.2 Forankring og styring av prosjekter
De samme respondentgruppene, altså fakultetsledelse og ledere for støttefunksjoner, ble
også spurt om hvor ansvaret for slike prosjekter er forankret.
Figur 33: Spørsmål om hvor prosjektsatsninger som skal bidra til digitalisering av utdanningene, ved
respondentenes UH‐institusjon, er forankret – stilt til fakultetsledelse og ledere for støttefunksjoner
Hvor er prosjektsatsninger, ved din institusjon, som skal bidra til digitalisering
av utdanningen forankret?
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Av Figur 33 framkommer det at prosjektsatsningen ved UH‐institusjonene ofte forankres
på alle de tre aktuelle nivåene, men særlig hyppig hos institusjonsledelsen, der til sammen
66 av 82 respondenter (ca. 80 %) svarte «Som oftest» eller «Alltid». En slik forankring kan
gjenspeile et mål om at prosjektene skal komme hele institusjonen til gode, eks. gjennom
erfaringsdeling. At prosjektene er forankret hos institusjonsledelsen kan videre henge
sammen med at prosjekter er en del av den strategiske satsningen.
Også på dette spørsmålet hadde respondentene anledning til å supplere med egne
svarformuleringer, noe bare fem respondenter benyttet seg av. Stort sett dreier disse
utfyllende svarene seg om at den aktuelle UH‐institusjonen er under endring, og at det
derfor er vanskelig å gi eksakte svar. Følgende svar fra en av respondentene, kan imidlertid
være verdt å ta med som en påminnelse om at virkeligheten ofte kan oppleves som både
kompleks og uforutsigbar: «Noen ganger virker det som hvis prosjektet lykkes, er det
fagavdelingenes ansvar, og støttefunksjonenes rolle er avgrenset til å avgi ressurser. Hvis
det derimot skulle oppstå utfordringer, er det støttetjenestenes ansvar.»
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8 STRATEGIER OG PLANER FOR DIGITALISERING AV
UTDANNINGENE
8.1 Om det finnes klare mål om digitalisering, og hva som eventuelt
vektlegges
Samtlige respondenter ble spurt om det er nedfelt klare mål om digitalisering av
utdanningene i planverket ved deres UH‐institusjon. Her svarte et stort flertall, 86 av 117
respondenter (ca. 73,5 %), «Ja», 22 (ca. 19 %) «Nei» og 9 (ca. 7,5 %) «Vet ikke». Om man ser
på institusjonsvis fordeling av svarene, er det respondenter fra 21 av de 24 UH‐
institusjonene som svarte bekreftende på at det er nedfelt klare mål om digitalisering av
utdanningene i planverket ved deres UH‐institusjon. Også når det gjelder dette spørsmålet
er det for øvrig en viss uenighet mellom respondenter fra samme UH‐institusjon.
Alle respondentgruppene ble stilt spørsmål om hvorvidt to spesifikke forhold vektlegges i
strategier og planverk på institusjonsnivå:
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Figur 34: Spørsmål om i hvilken grad ulike forhold i strategier og planverk, på institusjonsnivå, vektlegges
– stilt til samtlige respondentgrupper
Vektlegges disse forholdene i strategier og planverk på institusjonsnivå?
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Figur 34 framgår det at respondentene svarer at særlig forholdet «hensiktsmessig
organisering av støttefunksjoner for digitalisering av utdanningen», i store eller svært stor
grad ‐ 47 av 115 respondenter (ca. 42 %) ‐ vektlegges i planverk på institusjonsnivå. Dette at
«ulike former for digital kompetanseutvikling» ikke i større grad vektlegges i strategier og
planverk kan imidlertid synes overraskende. Dersom en tenker at slik
kompetanseutvikling mer eller mindre skal gå av seg selv, må dette betraktes som en
optimistisk antakelse. Det er også betenkelig at så mye som 12,3 % svarer «Kjenner ikke til»
på begge de stilte spørsmålene angående strategi og planverk.

8.2 Forankring i øvrige plandokumenter
Når lederne for støttefunksjoner spørres i hvilken grad de opplever at aktiviteter som deres
støttefunksjon har ansvar for, er forankret i de overordnede plandokumentene ved den
aktuelle UH‐institusjonen, er svarfordelingen som følger:

Figur 35: Spørsmål om i hvilken grad respondentene opplever at aktiviteter, som vedkommendes
støttefunksjon har ansvar for, er forankret i overordnede plandokumenter ved UH‐institusjonen, stilt til
ledere av støttefunksjoner
I hvilken grad opplever du at aktiviteter som din støttefunksjon har ansvar for,
er forankret i de overordnede plandokumentene ved
din UH‐institusjon?
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Som det framgår av Figur 35 er det 50 % som svarte i stor eller i svært stor grad på
spørsmålet om de opplever at aktiviteter som deres støttefunksjon har ansvar for, er
forankret i de overordnede plandokumentene ved den aktuelle UH‐institusjon. Sett i
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forhold til institusjon, svarte ledere av støttefunksjoner fra 15 av de 24 UH‐institusjonene i
stor eller i svært stor grad på dette spørsmålet, mens respondenter fra 6 ulike institusjoner
svarte i liten eller i svært liten grad. For øvrig framkommer det en viss uenighet blant
respondenter fra samme institusjon, også når det gjelder dette spørsmålet. Dette kan tolkes
som at en ikke ubetydelig gruppe, blant ledere av støttefunksjoner, opplever den
strategiske styringen av sin støttefunksjon som utilstrekkelig. Når det gjelder forankring i
overordnede plandokumenter, later det således til å være et visst rom for utvikling for en
del av de undersøkte UH‐institusjonene.
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9 OPPSUMMERING
9.1 Om respondentene og UH-institusjonene
En generell kommentar når det gjelder denne undersøkelsen er at respondentene, inkludert
dem fra samme UH‐institusjon – relativt ofte gav litt sprikende svar, også der man skulle
forvente noe større sammenfall. Den relativt store andelen «Vet ikke»‐svar på mange av
spørsmålene, var et annet slående trekk ved undersøkelsen. Dette kan tolkes på i hvert fall
tre måter:


Respondentene kjenner ikke til det de blir spurt om.



Respondentene tolker begreper ulikt.



Ting er i endring på grunn av pågående restruktureringsprosesser osv. Følgende
sitat fra en av respondentene er trolig beskrivende for et dilemma mange av
respondentene har måttet forholde seg til: «Skal man oppgi hvordan det var i går,
eller hvordan det blir i morgen?»

Som nevnt innledningsvis kan det heller ikke utelukkes at den svakere karakteren til
dataene på noen av spørsmålene som er stilt i undersøkelsen, henger sammen med at
spørsmål/formuleringer har vært tunge/krevende for respondenten – og at noen svar
dermed kan gi mindre mening.
Svarene fra respondentene viser for øvrig at campusbasert læring og undervisning er svært
dominerende og at f.eks. nettundervisning er relativt lite utbredt. Dette er i og for seg ikke
uventet, og viser at det tar tid å utvikle nye undervisningsformer i UH‐sektoren. Det kan
skyldes strategisk fokus, og styring av virksomheten, men det kan og skyldes begrenset
kjennskap til muligheter (eks. pga. didaktisk forståelse, tilgjengelig kompetanseutvikling
og teknologi). Undervisningspersonalets «praksisteorier» kan opprettholde bestående
undervisningsformer, og hemme utvikling av undervisningsformene. Samtidig kan det
ikke sette likhetstegn mellom nye undervisningsformer og ʺikke‐campusʺ‐undervisning.
Trolig finnes det på den ene siden en rekke nye undervisningsformer som kan tas i bruk
også på campus, og på den annen side mye tradisjonell undervisning som foregår online.
Et annet vesentlig poeng her er at det ikke nødvendigvis er slik at camusbasert læring er til
hinder for utpreget bruk av digitale verktøy/læringsmetoder i undervisningen. Når
respondentene har svart på dette, kan det tenkes at det speiler hvordan
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studieprogrammene i et totalbilde fremstår med læringsaktiviteter som krever oppmøte på
campus. Disse studieprogrammene kan like fullt ha innslag av digitale verktøy i læringen.
Svarene fra respondentene avdekker videre at fakultetsledelsen tilsynelatende er mindre
beskjeftiget med arbeidsoppgaver som er relatert til digitalisering av utdanningen enn de
to andre respondentgruppene. Når fakultetslederne svarer slik de gjør, vet vi forøvrig ikke
hvilken betydning det har for hvordan institusjonene faktisk utvikler og gjennomfører
digitalisering i utdanningene. At institusjonsledere har et høyere engasjement (slik de
responderer), kan kanskje forklares med at de både er stilt ovenfor forventninger om slik
utvikling og at strategiene er toppstyrt.
Når det gjelder hvem som samarbeider med hvem, og hvor mye, er det generelle bildet at
jo større «avstand» det er mellom de aktuelle ledergruppene / funksjonene – jo mindre
kontakt og samarbeid synes det å være. Det kan være uttrykk for en klar strategi og
arbeidsdeling at lederne av støttefunksjonene er tilgjengelige og operative ovenfor de
studieprogramansvarlige og fagansatte. Det er jo disse rollene som har hovedansvaret for
utvikling av studieprograminnholdet. Et interessant spørsmål i denne sammenhengen er
imidlertid om dette samarbeidet er drevet frem av tilfeldige initiativ (og ildsjeler), eller om
det er foretatt en prioritering og målrettet innsats som involverer instituttledelse i å peke på
innen hvilke studieprogram en ønsker å ta i bruk/utvikle ny pedagogikk og metoder. På
bakgrunn av prosentfordelingene som framkommer i figur 7 og 8, vil en annen interessant
problemstilling være om styringsrutiner kan være for svake, og styrende dokumenter for
generelle. Kommuniseres planenes innhold og målsetninger i de naturlige møtepunkter
som angår ledernivåene? Kan det være at instituttnivå og nivået støttefunksjoner ikke har
faste møtepunkter og rutiner for samarbeid med hverandre?
De fleste støttefunksjoner skårer relativt jevnt og høyt når det gjelder fagansattes tilgang til
tjenester, med digitale bibliotekstjenester på topp. Dette indikerer at svært mange ved UH‐
institusjonene har god tilgang til ulike støttefunksjoner – noe som bør bety at det sånn sett
ligger til rette for digitalisering av utdanningene. Imidlertid kan svarene til respondenter
tyde på at selv om de fagansatte i prinsippet har tilgang på ulike tjenester, kan enkelte av
disse være så tynt bemannet at tilgangen for den enkelte i praksis blir temmelig begrenset.
Det er særlig verdt å merke seg at «UH‐pedagogisk rådgivning» og «LMS‐ansvarlig»,
relativt sett, skiller seg negativt ut med til sammen henholdsvis 24,8 % og 23,6 % på «Nei»
eller «Vet ikke», på spørsmål om hvilke støttefunksjoner fagansatte har tilgang til. Når det
gjelder respondentenes svar, slik de framkommer i figur 9, vil de for øvrig til en viss grad
avhenge av hvordan de vurderer at lokale funksjoner ivaretas. F.eks. kan en IT‐tjeneste i én
institusjon ha valgt å organisere/inneha en kompetanse innen f.eks. produksjon av digitale
læringsobjekter, som en annen institusjon har valgt å organisere et annet sted. Slik sett kan
det i praksis være en viss grad av overlapping mellom de ulike kategoriene respondentene
her har kunne velge mellom.
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9.2 Om organisering av støttefunksjoner
Det at et stort flertall av respondentene svarte bekreftende på at støttefunksjoner inngår i
fellestjenestene, gir et visst grunnlag for optimisme, fordi dette indikerer at mange har
tilgang, og at det sånn sett bør være stort potensiale for å lykkes med digitalisering av
utdanningene. Imidlertid gjelder dette, i følge respondentenes svar, i noe mindre grad for
«UH‐pedagogisk rådgivning» enn for andre områder. Samtidig kan det i ordningen med
fellestjenester finnes et uutnyttet potensial med hensyn til bedre strategisk planlegging og
styring av digitalisering av utdanningen. Sentralisering av fellesfunksjoner (på institusjons‐
eller fakultetsnivå) vil virke fornuftig i mange sammenhenger ettersom det krever
ivaretakelse av spesialisert kompetanse som kan anvendes i hele institusjonen.
Utfordringen er ofte hvordan slike tjenester/kompetanse skal utnyttes og samspille med
linjeorganisasjonen. Eller sagt på en annen måte, hvor tilgjengelig er denne kompetansen
reelt for fagmiljøene, og hvordan styres og koordineres disse ressursene. Et annet vesentlig
spørsmål er om fellestjenestene er dimensjonert på en slik måte at det er tilstrekkelig
kapasitet til å utvikle et læringsinnhold sammen med de fagansatte som svarer på
ambisjonene til institusjonene. Vil f.eks. den enkelte fagansatte kunne henvende seg og få
tilgang på hjelp fra en nettpedagog i utvikling av digitale læringsobjekter, eller vil denne
type utviklingsoppgaver kreve involvering av linjeledelsen fordi det må prioriteres
hvordan ressursene benyttes? Driver fellestjenestene intern opplæring, formidling og
informasjonsaktivitet internt i institusjonen for å synliggjøre mulighetene, eller blir
utvikling av digitalisering av utdanning begrenset til «ildsjeler»?
Samtlige respondenter ble også spurt om det, på visse spesifikke måter, samarbeides om
digitalisering av utdanningen. En høy andel vet ikke‐svar på dette spørsmålet kan tyde på
mange respondentene ikke kjenner godt nok til dette, det vil si at de er usikre på
styringslinjene. At 29,5 % svarer at rapporteringen foregår i samme styringslinje, må
imidlertid tolkes som et godt tegn med hensyn til strategisk styring og utvikling av digital
praksis. Siden alle institusjoner har innført enhetlig ledelse, er det for øvrig et sentralt
spørsmål om utvikling av digitalisering og digital praksis ved institusjonene stimuleres på
en god nok måte ved at rapporteringen skjer i en administrativ linje, eller om faglig linje er
mer formålstjenlig.
På spørsmål om det finnes lokale støttefunksjoner ved fakulteter eller tilsvarende
fagavdelinger ved UH‐institusjonene, er det relativt mange (nesten 30 %) som sier at det
ikke finnes. Fraværet av lokale støttefunksjoner vil kunne sinke digitalisering av
utdanningene, inkludert en god tilpasning til de spesifikke fagområdene og deres
didaktikk. På spørsmål om i hvilken grad respondentene har ulike spesifikke
støttefunksjoner ved fakulteter/fagavdelinge indikerer svarene at for halve gruppen av
respondenter begrunnes etableringen av lokale støttefunksjoner med at fakultetene og
fagavdelingenes satser på digitalisering. Samtidig er det en fjerdedel av dem som har svart,
som begrunner lokale støttefunksjoner ut fra at institusjonen har ulike campus, mens
nesten halvparten mener det ikke har betydning for etableringen. At det er knapt 20 % av
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svarene som begrunner lokale støttetjenester ut fra behov for spesialiserte tjenester, er noe
overraskende. Er det derfor først og fremst strategisk satsning ved fakulteter og
fagavdelinger som fører til en erkjennelse av at det er nødvendig å opprette lokale
støttetjenester?
Av svarene framkommer det for øvrig at det er fakultet/fagavdeling for helse‐, sosial‐ og
idrettsfag (inkludert medisin) som utmerker seg med å ha lokale støttefunksjoner, der hele
57,4 % som svarte bekreftende. Dette kan tyde på at disse fagområdene har behov for
støttefunksjoner det er vanskelig å tilby fra sentralt hold.
På spørsmål om i hvilken linje lokale støttefunksjoner rapporterer, oppgir et stort flertall av
respondentene svaralternativet: «Varierer mellom støttefunksjonene på
fakultetet/fagavdelingen». Dette kan indikere at styringen av digitalisering av utdanningen
er fragmentert og uoversiktlig ved flere av institusjonene.
Et stort flertall av respondentene svarte negativt på spørsmål om hvorvidt fakulteter (eller
tilsvarende fagenhet), dersom de har egne støttefunksjoner, har samlet ressursene i en lokal
støtteenhet. Samling av støttefunksjonene kan kanskje bidra til bedre koordinering og
målrettet samarbeid om digitalisering av utdanningene.
Svarene fra respondentene tyder videre på at selv om lokale støtteenheter i utstrakt grad
rapporterer i samme styringslinje, er det en mindre grad av felles planlegging. At veldig få
planlegger i form av utarbeidelse av felles årshjul kan muligens tyde på at aktivitetene ved
enhetene ikke er særlig integrerte.
Samarbeid mellom lokale støttefunksjoner og sentrale fellestjenester, er ifølge
respondentenes svar relativt utbredt – selv om potensialet her trolig er større. Graden av
slikt samarbeid relatert til digitalisering av utdanningene, kan være relevant med hensyn
til styring av institusjonen, muligheter for strategisk arbeid, samt implementering av
strategi. Jo mer samarbeid, jo større muligheter kan man f.eks. tenke seg at ledere av
støttefunksjoner har for å påvirke utviklingen gjennom fellestjenestene.
På spørsmål om måten man har organisert støttefunksjonene på ved UH‐institusjonen,
støtter opp under digitalisering av utdanningen, er respondentgruppen institusjonsledelse
mer positiv enn de to andre gruppene. Her kan man tenke seg at ledere av
støttefunksjoner, fordi de sitter tettere på praksisfeltet, ser at det kan være andre måter å
organisere på som i større grad støtter digitalisering. Kanskje lederne av støttefunksjoner
også i større grad, enn ledelse som er en del av det strategiske toppnivået, ser at gode
intensjoner støter på organisatoriske hindringer?
Det var også en klart større andel blant ledere av støttefunksjoner enn blant
fakultetsledelsen, som svarte at man bør reorganisere støttefunksjonene dersom man skal
lykkes bedre med digitalisering av utdanningene. Som over kan man tolke dette som et
utslag av at lederne av støttefunksjoner sitter tettere på praksis og således kanskje ser at
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mye kan effektiviseres for bedre kvalitet. Denne undersøkelsen gir ikke grunnlag for å si
noe mer spesifikt om hva dette eventuelt kan bestå i, men det er nærliggende å tenke at
lederne av støttefunksjoner støter på problemstillinger angående overlappende funksjoner
på forskjellige lokasjoner, og at det – selv om de er del av fellesfunksjoner – er for lite
samarbeid og synergier.
På spørsmål om på hvilken måte man eventuelt bør reorganisere støttefunksjonene dersom
man skal lykkes bedre med digitalisering av utdanningene, fordeler svarene seg likt
mellom de to svaralternativene: «Støttefunksjonene bør samordnes som en fellestjeneste
under administrativ linje» og «Støttefunksjonene bør samordnes som en fellestjeneste
under faglig linje» Det fremkommer altså ikke en tydelig oppfatning om at den ene eller
andre styrings‐ og rapporteringsvegen er mer formålstjenlig enn den andre.
Respondentene ble også stilt spørsmål om i hvilken grad måten man har organisert
støttefunksjonene på har bidratt til utvikling på ulike områder. Her fremkom en viss
pessimisme når det gjelder hvorvidt organiseringen bidrar til utvikling av ansattes digitale
dømmekraft. Undersøkelsen gir ikke holdepunkter for å si noe om hvorfor en såpass stor
andel av respondentene oppfatter at måten støttefunksjonene er organisert på egner seg
dårligere til å utvikle digital dømmekraft, enn de andre områdene. Man kan imidlertid
tenke seg at utvikling av digital dømmekraft kan oppfattes som en litt annerledes
kompetanse enn de andre, i større grad en type meta‐kompetanse. De andre kompetansene
kan kanskje oppfattes som mer konkrete ”hands on»‐ferdigheter”. Det kan også være at
dette henger sammen med at bevissthet om digital dømmekraft nok har kortere historie
enn de andre kompetanseformene.
Når det gjelder respondentenes gard av tilfredshet med ulike dimensjoner av
organiseringen for digitalisering av utdanningen er det særlig slående at en stor andel,
særlig blant respondenter fra ledelse av støttefunksjoner, oppgav å være
«Utilfreds»/«Meget utilfreds» når det gjelder når det gjelder «omfang av organisering for
digitalisering av utdanning». Denne undersøkelsen gir ikke noe nærmere svar på hva
denne misnøyen angående omfang nærmere bestemt består i, men man kan i hvert fall
tenke to forhold dette kan vedrøre: Den høye andelen som oppgav å være utilfreds med
dimensjonen omfang kan tolkes som at alle de tre respondentgruppene, og særlig ledere av
støttefunksjoner, opplever at de ikke har nok ressurser mht. behovet til de ansatte. Dette
kan også forstås som at respondentene mener at digitalisering er viktigere for
utdanningskvalitet, enn det organisering og ressurser gjenspeiler. Mer generelt tilsier den
betydelige prosentandelen, blant samtlige respondentgrupper, som oppgav å være
utilfreds når det gjelder «omfang av organisering for digitalisering», at institusjonene selv
mener det er mye uutnyttet potensiale i å reorganisere for vellykket digitalisering av
utdanningene. Oppfatninger angående mangelfull organisering for digitalisering synes
med andre ord ikke å være begrenset til ledere av støttefunksjoner.

78

Kartlegging UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen

ØF-notat 01/2017

9.3 Om tilrettelegging for digital kompetanseutvikling
Gjennomgående i undersøkelsen kan man finne tendenser til at veiledning relatert til både
UH‐pedagogikk og pedagogisk bruk av digitale medier og verktøy, tilsynelatende inngår i
mindre grad i fellestjenester – og i mindre grad oppgis å være en oppgave for
støttefunksjonene.
Disse forholdene gjør det berettiget å stille følgende spørsmål:


Kan dette at UH‐pedagogikk, og pedagogisk bruk av digitale medier og verktøy,
gjennomgående scorer noe lavere enn øvrige områder, være en indikasjon på at det
også i mindre grad tenkes helhetlig rundt dette ved en del UH‐institusjoner?



Er det slik at en verktøys‐strategi angående digitalisering av utdanningene
fremdeles er dominerende i UH‐sektoren?



Dette på bekostning av en integrerings‐strategi – der digital teknologi tenkes som
inngang til å endre grunnleggende forhold knyttet til organisering av lærings‐ og
utdannings‐aktiviteter?

Svarene fra respondentene indikerer forøvrig at støttefunksjonene som inngår i
fellestjenester i relativt utstrakt grad samarbeider om kompetanseutvikling. Trolig er dette
en viktig forutsetning for å få til tettere koblinger mellom f.eks. UH‐pedagogikk og
verktøyskompetanse.

9.4 Om prosjektsatsning innen digitalisering av utdanningen
Respondentenes svar viser at prosjaktsatsninger relatert til digitalisering av utdanningene
er utbredte blant UH‐institusjoner, noe som kan bety at digitalisering av utdanningene har
en sterk drivkraft gjennom prosjektene, og som kan utnyttes ved institusjonen.
Når det gjelder typen av prosjekter som pågår, gjenspeiler svarene at det er mindre
kompetanseutvikling ang. vurderingsformer. Det er lærings‐ og undervisningsformer det
satses mest på. Et interessant spørsmål er om dette kan tolkes som en indikasjon på at en
det som tidligere i notatet er kalt en «integrerings‐strategi», er i ferd med få mer fokus. Det
vil si at vurdering oppfattes som integrert i undervisning og læring.
Undersøkelsen viser videre at prosjektsatsningen ved UH‐institusjonene særlig ofte
forankres hos institusjonsledelsen. En slik forankring kan gjenspeile et mål om at
prosjektene skal komme hele institusjonen til gode, eks. gjennom erfaringsdeling. At
prosjektene er forankret hos institusjonsledelsen kan videre henge sammen med at
prosjekter er en del av den strategiske satsningen.
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9.5 Om strategier og planer for digitalisering av utdanningen
På spørsmål om det er nedfelt klare mål om digitalisering av utdanningene i planverket
ved deres UH‐institusjon, svarte et stort flertall svart bekreftende.
Ledere av støttefunksjoner ble også spurt om de opplever at aktiviteter som deres
støttefunksjon har ansvar for, er forankret i de overordnede plandokumentene ved den
aktuelle UH‐institusjon. Sett i forhold til institusjon, svarte ledere av støttefunksjoner fra
15 av de 24 UH‐institusjonene i stor eller i svært stor grad på dette spørsmålet, mens
respondenter fra 6 ulike institusjoner svarte i liten eller i svært liten grad. For øvrig
framkommer det en viss uenighet blant respondenter fra samme institusjon. Dette kan
tolkes som at en ikke ubetydelig gruppe, blant ledere av støttefunksjoner, opplever den
strategiske styringen av sin støttefunksjon som utilstrekkelig. Når det gjelder forankring i
overordnede plandokumenter, later det således til å være et visst rom for utvikling for en
del av de undersøkte UH‐institusjonene.
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Vedlegg 1: Om konkretisering av oppdraget
I tråd med innspill fra styringsgruppen den 6. mai, konkretiserte ØF oppdraget slik:
Oppdragsgiver ønsker å få frem hva slags typer støttefunksjoner som finnes på de ulike
institusjonene, eksempelvis om institusjonen har:


Medieproduksjonsenhet



IT‐pedagoger



IT‐avdeling



LMS‐ansvarlig



UH‐pedagoger

Man ville også få kunnskap om hvilken ”linje”, det vil si faglig eller administrativ linje,
støttefunksjonene tilhører, noe som er sentralt for å forstå styring av digitaliseringen,
rammevilkår og rapportering av resultater. Poenget var å få frem det prinsipielle og det
strukturelle ved organiseringen og kompetanseutviklingen, ikke detaljer mht. verktøy,
spesifikke kurs og strategier. Kartleggingen skulle også få frem hvordan respondentene
vurderer organiseringen og kompetanseutviklingen. Som følge av dette ble
hovedproblemstillingene for spørreundersøkelsen formulert slik (jfr. utkast til
spørreskjema pr. 6. mai):
Begreper som oppdragsgiver benyttet i oppdragsbeskrivelsen ble brukt som utgangspunkt
for å skissere hovedtemaer for kartleggingen. For å utforme kategorier og indikatorer i
undersøkelsen, ble begrepene gitt et bestemt innhold, noe som fremkommer i oversikten
nedenfor. Oversikten viser også spørsmål som følger av temaene, og som
spørreundersøkelsen omfatter.
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Forklaringene i kolonne nr. 2 kan benyttes for å sjekke ut om vi svarer på
problemstillingene. Dvs. rettesnor for analysene.
Tema

Forklaring

Digitalisering av
utdanningen

Med digitalisering av utdanningene
mener vi hvordan UH-institusjonene
jobber med utvikling av lærings-,
undervisnings- og vurderingsformer ved
bruk av digitale verktøy og medier i en
pedagogisk kontekst, hvor målet er
bedre utdanningskvalitet for
studentene. Merk at digitalisering av
administrative tjenester ikke inngår i
undersøkelsen, for eksempel «digital
eksamen».



Med støttefunksjoner for
digitalisering mener vi funksjoner som
har ansvar for saksfelt som eks.
«læringsteknologi»,
«universitetspedagogikk» eller
«medieproduksjon». Slike
støttefunksjoner tilbyr tjenester og
aktiviteter ved UH-institusjonen som
hjelper ansatte i arbeidet med å utvikle
lærings-, undervisnings- og
vurderingsformer ved pedagogisk bruk
av digitale verktøy og medier.



Organisering av
støttefunksjoner for
digitalisering av
utdanningen

Spørsmål

Med organisering av
støttefunksjonene mener vi hvilke
ulike typer av støttefunksjoner som
finnes (bredde), hvordan de inngår i
UH-organisasjonens enheter, hvordan
de styres og koordineres. Vi skiller også
mellom sentrale og lokale
støttefunksjoner.
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I hvilken grad er digitalisering av
utdanningene noe du aktivt
arbeider med som leder?
Med hvem er du i direkte
kontakt med i dette arbeidet?
Er det nedfelt klare mål om
digitalisering av utdanningene i
strategier og planer ved din UHinstitusjon?

Hvilke støttefunksjoner har
fagansatte tilgang til?
Sentraliserte støttefunksjoner,
dvs. om eventuelle
fellestjenester
Lokale støttefunksjoner, om
eventuelle lokale funksjoner ved
fakultet eller fagavdelinger
o Om hvilken linje lokale
støttefunksjonene
tilhører (faglig el. adm.)
o Grad av samling av
lokale støttefunksjoner
i egen støtteenhet,
samt samarbeid
o Samarbeid mellom
lokale støttefunksjoner
og sentraliserte
støttefunksjoner
Vurdering av organiseringen:
Om organiseringen støtter opp
under digitalisering av
utdanningen
o Hva organiseringen
bidrar til
o Om det trengs en
reorganisering for å
støtte digitaliseringen
på en bedre måte

Tema

Forklaring

Spørsmål

Tilrettelegging for
digital
kompetanseutvikling

Med digital kompetanse mener vi
både bruk av digitale medier og verktøy
(teknisk, instrumentelt), pedagogisk
bruk av digitale medier og verktøy i
læringsarbeidet, samt digital
dømmekraft. Undersøkelsen søker å
kartlegge hvordan det tilrettelegges for
utvikling av digital kompetanse og
hvordan tilretteleggingen vurderes.









Prosjektsatsning
innen digitalisering av
utdanningen

Strategier og planer
for digitalisering av
utdanningen

Med prosjektsatsninger mener vi
bruken av prosjekter (f.eks. eksternt
finansiert) som virkemiddel for
digitalisering. Undersøkelsen skal
kartlegge om det gjennomføres
prosjekter, samt samarbeid på tvers av
linjer og funksjoner. Vi kartlegger også
ansvar og forankring av prosjekter.



Strategier og planer omhandler det
overordnede planverket som er relevant
for digitalisering av utdanningen.
Undersøkelsen søker å avdekke hvor
vidt organisering og
kompetanseutvikling er noe som
vektlegges, samt om tilgangen til
nødvendige støttefunksjoner er på
plass for at strategiske mål kan nås.
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Innenfor hvilke områder det
tilbys kompetanseutvikling, samt
hvordan kompetanseutviklingen
gjennomføres (former for tiltak)
Hvilke støttefunksjoner som har
ansvar for ulike
kompetanseområder?
Grad av samarbeid mellom
støttefunksjoner som inngår i
sentraliserte fellestjenester
I hvilken grad samarbeider
sentrale og lokale
støttefunksjoner om utvikling
eller gjennomføring av
kompetansetiltak?

Om det finnes
prosjektsatsninger for
digitalisering, samt hva de
handler om
Ansvar og forankring av
prosjekter

Om det er nedfelt klare mål om
digitalisering i planverket ved
UH-institusjonen
Hva som vektlegges i planene
Forankring i overordnede
dokumenter

Vedlegg 2: PDF-utskrift av survey
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Kartlegging og analyse av UH-institusjonenes
organisering for digitalisering av utdanningene
Notatet omhandler kartlegging av UH-institusjonenes organisering for
digitalisering av utdanningen. Grunnlaget for notatet er en
spørreundersøkelse angående organisering av støttefunksjoner for
digitalisering av utdanningen. Undersøkelsen er rettet mot
institusjonsnivået, fakultetsnivået/fagavdelingsnivået og ledelse av
støttetjenester ved til sammen 24 UH-institusjoner i Norge.
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