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SØKNAD OM PORTEFØLJEMIDLER TIL UTDANNING, 1. ORGANISATORISK SATSNING VED
FAKULTETENE

Digital og pedagogisk innovasjon ved Det utdanningsvitenskapelige
fakultet (UV) - Innovation and Digitalization in Education Arenas (IDEA)
1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET
COVID-19 har til fulle vist den store betydningen digitalisering av undervisning kan ha. Forskning1 viser også at
studentenes samhandling og deres aktive deltakelse i faglig arbeid og bruk av vurderingsformer, rammer og
støttestrukturer støttes gjennom meningsfull bruk av digital teknologi integrert i pedagogisk praksis. Det
utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) har som mål å drive forskningsbasert innovasjon i utdanningene gjennom
integrert bruk av digitale løsninger for å fremme studentenes læring og utvikle de ansattes
undervisningskompetanse. Dette målet skal nås gjennom å stimulere til videreutvikling av digital undervisning,
pedagogisk og digital kompetanse hos ansatte og pedagogisk utvikling og innovasjon i studieprogrammene.
UV har to sentre og tre lab-er der innovasjon og digitalisering i undervisning og læring inngår: ProTed - senter for
fremragende utdanning (SFU) (2012-21) prøver ut studentaktive læringsformer som modellerer og utvikler
forståelsen av læring i digitale omgivelser. Et av prosjektene, DIVA - Digital Integrering av Videovurdering på ulike
Arenaer (finansiert av DIKU, UiO og UV), utvikler læringsdesign med videobaserte løsninger for
hverandrevurdering, tilbakemelding til studenter og avsluttende vurderinger i høyere utdanning ved hjelp av VIVA
(VisualVocalApplication), som piloterer sikre video- og lydopptak for bruk i vurdering av lærerstudentenes
praksisutøvelse. I prosjektet Digitalt praksispåhør utforskes digital kommunikasjon i vurdering av lærerdyktighet
i praksis. QUINT – Nordic Center of Excellence: Quality in Nordic Teaching (NORDFORSK, 2018-23) forsker på
undervisningskvalitet i den nordiske skolen ved hjelp av videodokumentasjon og undersøker løsninger for å
utvikle en virtuell video-lab med et arkiv for videodata. EngageLab utvikler programvare til forskning og
forskningsdrevet utvikling av nye undervisningspraksiser, som apper til datainnsamling og intervensjoner i
undervisning, analyseverktøy og visualisering av læringsdata i Canvas, opptak av video (VIVA) og programvare til
digitale samtaler (Samtavla). TeachingLearningVideolab gir støtte til kvalitativ forskning med fokus på video og
lyd fra feltarbeid samt innsamling, bearbeiding, sikker lagring, analyse og arkivering for bruk av video- og lyddata.
Oslo SpesialPedagogikk- og LæringsLab (Oslo SPeLL) utvikler og forvalter kartleggingsverktøy,
intervensjonsprogrammer og tilgang til teknologisk labutstyr (eyetracking, EEG) for forskning og undervisning.
Ved UV er undervisningen digitalisert i ulik grad. Deltidsstudiet Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) deltid er
utviklet til et tilnærmet heldigitalt studium, og i PPU heltid og profesjonsfaget i Lektorprogrammet er det fullt
implementert en fleksibel digital videocase-eksamen. I enkelte studieprogram prøves det ut hverandrevurdering
i Canvas, Flipped classroom, digitale samtaler støttet av Samtavla, SPOCs (Small Private Online Courses) og digitalt
skriveverksted med studenter og læringsassistenter. Instituttene arrangerer med ulik hyppighet
erfaringsdelingsseminarer for digital undervisning, og LINK er rådgiver i flere prosjekter på institutt- og
fakultetsnivå (Hverandrevurdering, DIVA, MEDPED, Arbeidsgruppen for digital og hybrid undervisning, Canvasressursside for UV).
Til tross for et engasjement i digital omstilling nevner instituttene blant annet behov for bedre integrering av
digitalt verktøy i undervisningen, kontaktflater for erfaringsdeling og integrerte kompetansestrukturer i tillegg til
økt kompetanse og tid til forskningsbasert innovasjon. Ved UV drives det forskning og utvikling på digitale
løsninger som omtalt over, men det foregår liten koordinering på tvers av enhetene, og resultatene overføres ikke
nødvendigvis til undervisningspraksis ved fakultetet, antakeligvis fordi FoU-aktivitetene ikke alltid er tilstrekkelig
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forankret i organisasjonsstrukturen. Prosjektet «AV for hybridundervisning, oppgradering av teknisk og digital
infrastruktur og IT-støtte» dokumenterer også fortsatt behov for bedre integrering av digital teknologi og IT-støtte
i faglig arbeid og forbedringer av infrastruktur for hybrid og distribuert undervisning.
Under COVID-19-perioden har UV etablert en arbeidsgruppe som har kartlagt behov for støtte til utvikling av
digital undervisning. Rapporten2 presenterer forslag til a) systematisering av tilgjengelige digitale ressurser på
fakultetet, b) systematisk erfaringsutveksling og kollektivt utviklingsarbeid innad og på tvers av fakultetets
enheter; c) økte muligheter og insentiver for å utføre innovasjonsarbeid, d) utviklingsprosjekter som bidrar til
pedagogisk begrunnet bruk av digitale løsninger og e) arkitektoniske design-rammefaktorer som tilrettelegger for
digital og hybrid undervisning. I tillegg peker rapporten på behov for et bærekraftig støtteapparat og
forskningsbasert pedagogisk innovasjonsarbeid for å utnytte avansert teknologi til å øke undervisningskvaliteten
og for å optimalisere bruk av ulike typer kompetanse (digital, pedagogisk, IT, ekstern kompetanse osv.). I
rapporten foreslås det å opprette en tverrfaglig «task force» med ulik kompetanse (IT-støtte, pedagogisk bruk av
IT, pedagogikk, fysisk læringsmiljø) for å løse utfordringer på̊̊ program- og emnenivå.
I tråd med denne anbefalingen søker UV om støtte til å opprette en arena for digitalisering og innovasjon i
utdanningene, Innovation and Digitalization in Education Arenas (IDEA) for tre år med videreføring av
arbeidet i ytterligere tre år utover denne perioden. IDEA vil ha fokus på koordinering av innovasjonsarbeid og
tiltak for digitalisering i undervisningen og videre bidra med analyser av bruk av digitale undervisningsressurser
og utvikling av pedagogiske og teknologiske ressurser. IDEA skal forsterke interaksjonen mellom undervisning,
innovasjon og forskning, og bli en felles portal til UVs arbeid med digital undervisning og forskningsbasert
innovasjon i utdanningene.

2. MÅL OG ØNSKEDE GEVINSTER
Mål 1 Systematisere og gjøre ressurser og kompetanse for digital undervisning tilgjengelig
Ønsket gevinst vil være optimal utnyttelse av kompetanse og bruk av digitale ressurser (digital og fysisk
infrastruktur, pedagogisk digital ekspertise/kompetanse for digital innovasjon i undervisning, teknisk
utviklingsekspertise og erfaring, prosjekter og prosjektresultater) på tvers av fakultetets enheter. Mål og gevinst
oppnås gjennom samarbeid mellom koordinator og ulike deltakere i IDEA, samt med faglige og administrative
utdanningsledere og labledere. Det er planlagt:
Kartlegging, synliggjøring og systematisering av eksisterende ressurser (nettsider, verktøy,
instrumenter, retningslinjer) til digital undervisning og utviklingsprosjekter som leverer digitale
undervisningsløsninger,
Systematisk deling og refleksjon over felles bruk av pedagogiske og digitale ressurser (metoder,
opplegg, instrumenter, materialer) og av erfaringer på tvers av fakultetets enheter gjennom ulike
aktiviteter (seminarer, workshops),
Koordinering av pedagogisk, administrativ og fagnær IT-støtte til digital og hybrid undervisning på tvers
av enhetene,
Etablering og konsolidering v en samarbeidsstruktur mellom utdanningsledere og lab-ledere for å
koordinere initiativer på tvers av enhetene.
Mål 2 Styrke og videreutvikle kompetanse for innovasjon gjennom digitalisering i utdanningene
Ønsket gevinst vil være tilpasset, anvendelig og praksisnær kunnskap om forskningsbasert innovasjon og
velfungerende prosedyrer for å etablere, følge opp og evaluere prosjekter for digitalisering av utdanningene. Mål
og gevinst vil oppnås gjennom samarbeid mellom koordinator, visedekan, prodekaner og utdannings- og
forskningsledere på enhetene og involvere både vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte. Aktivitetene
bygger på strukturer og resultater fra Mål 1. Det er planlagt arbeid med å:
Systematisere kunnskap og kompetanse på UV om forskningsbasert innovasjon,
Øke ansattes og studenters kompetanse om innovasjon og digitalisering i utdanning ved å
o utlyse strategiske satsningsmidler (såkornmidler),
2https://www.uv.uio.no/om/organisasjon/radutvalg/studieutvalg/rapporter/rapport_arbeidsgruppe_digital_og_hybrid_undervisning_uv_2020.pdf
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tilby studenter undervisning i innovasjonsmodeller og mulighet til anvendelse av kunnskap og
kompetanseutvikling i innovasjonsprosjekter,
o gi opplæring i administrativ og teknisk støtte til forskningsbasert innovasjon og sikre digitale
løsninger i tråd med GDPR,
Utvikle tilpasset metodologi for å etablere, følge opp og evaluere forskningsbaserte
innovasjonsprosjekter, i samarbeid med LINK,
Arrangere seminarer og workshops hvor ledere av innovasjonsprosjekter, meritterte undervisere og
andre innovasjonsildsjeler deler erfaringer og kunnskap,
Utvide samarbeidet med Pedagogisk Innovasjon Nettverk - PIN
o

-

Mål 3 Øke kapasiteten for å gjennomføre forskningsbasert digitalisering av utdanningene.
Ønsket gevinst vil være videreutvikling av undervisningen gjennom forskningsbasert innovasjon og
digitalisering. Mål og gevinst oppnås gjennom samarbeid mellom koordinator, visedekan, prodekaner og
utdannings- og forskningsledere på institutter og involverer både vitenskapelige og teknisk-administrative
ansatte. Det er planlagt arbeid med å:
Øke kapasiteten for å utvikle digitale ressurser og tilrettelegge for digital/hybrid undervisning for
studenter og stipendiater,
Koordinere og integrere to-tre forskningsbaserte innovasjonsprosjekter i eller på tvers av
studieprogrammer og enheter med bidrag fra eksterne samarbeidspartnere (LINK, USIT, HuLAR),
Utvikle rammer og verktøy som støtter samarbeid og interaksjon mellom UVs utdanninger og ulike
praksisarenaer med tanke på å utvikle mer virkelighetsnære/tverrfaglige undervisnings- og
praksisformer og endringsprosesser som studenter blir delaktige i,
Utvikle en struktur for støtte til søknader om interne og eksterne midler til utviklingsprosjekter,
Konsolidere integrasjon av tverrfaglige støttestrukturer (pedagogisk veiledning, fagnær IT-støtte,
pedagogisk bruk av IKT, fysisk læringsmiljø),
Formidle resultater og kunnskap om forskningsbasert innovasjon på fakultets- og universitetsnivå.

3. RAMMEBETINGELSER
IDEAs mål om å integrere digital teknologi og IT-tjenester med pedagogiske prinsipper for bedre
undervisningspraksis er forankret i UiOs strategi for digitalisering, Masterplan for IT og UVs strategi 2030, som
legger vekt på å styrke forskningsbaserte utdanninger for å utdanne studenter som kan bidra til bærekraftig
utvikling og håndtere økende informasjonsmangfold og digitalisering av utdanningsfeltet. IDEA er forankret i
fakultetsledelsen og ledelsen ved enhetene. En viktig og spesifikk rammebetingelse for UV er utvidelsen av
dekanatet med en visedekan for innovasjon og digitalisering fra og med 1.8.2021 og ut inneværende dekanperiode,
det vil si til 31.12.24. Visedekanen vil få et overordnet ansvar for IDEA, og dette arbeidet vil utgjøre en vesentlig
del av stillingen. En annen viktig UV-spesifikk rammebetingelse er opprettelsen av en arbeidsgruppe for
digitalisering av undervisning i forrige dekanperiode. Arbeidsgruppen har levert en rapport der status for
digitalisering av undervisningen ved UV er beskrevet, og anbefalinger for videre arbeid er gitt. Rapporten danner
et viktig grunnlag for denne søknaden. Arbeidsgruppen vil bli videreført med delvis nye medlemmer som et team
av vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte som vil være tett involvert i IDEA. Øvrige rammer ved UV er
beskrevet i «1 Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet».

4. PROSJEKTETS LEVERANSER OG AVGRENSNING
1. Nettside for digital og hybrid undervisning som samler digitale ressurser, inkludert pedagogiske modeller,
undervisningsmateriale, oppgaver, digital-fysisk infrastruktur til undervisning og fagnær IT-støtte og gir
oversikt over personer som kan tilby støtte og veiledning.
2. Oversikt over strukturer og aktiviteter for deling av erfaringer med og samarbeid om digital undervisning
mellom enhetsledere, undervisere, læringsassistenter og teknisk-administrativt ansatte.
3. Rapport om tiltak og integrering av ulike kompetanser for å støtte digital og hybrid undervisning samt
kartlegging på grunnlag av samtaler med relevante aktører.
4. Metodologi og ressurser til etablering, oppfølging og evaluering av forskningsbasert innovasjon og
digitalisering i utdanningene med rapport om pedagogisk innovasjon.
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5. Digitale løsninger og pedagogiske modeller for oppskalert bruk i undervisning inkludert beskrivelser av
pedagogiske modeller og verktøy utviklet i prosjektene.
6. Formidling internt på fakultetet, gjennom LINK, på UiO og ved DIKU-konferanser og Læringsfestival.
7. Søknader (DIKU-midler, UiOs utviklings- og verifisering midler) og forberedelse til SFU-søknad.

5. TIDSPLAN
Planlagte aktiviteter og tidslinje er presentert per mål i tabellen nedenfor. Aktiviteter som ledes av koordinator,
er merket med *.
Tabell 1. Tidsplan
Jun/Aug
2021
Periode
Høst
2021

Vår
2022
Høst
2022
Vår
2023
Høst
2023
Vår
2024

Mål 1
Kartlegging, synliggjøring og
systematisering av eksisterende
ressurser
Systematisk deling og refleksjon
over felles bruk av pedagogiske og
digitale ressurser
Koordinering av pedagogisk,
administrativ og fagnær IT-støtte
til digital og hybrid undervisning
Etablering og konsolidering av en
samarbeidsstruktur for å
koordinere initiativer

Oppstart IDEA
Ansettelse av koordinator
Mål 2

Systematisere kunnskap og
kompetanse på UV om
forskningsbasert innovasjon

Mål 3

Koordinere og integrere to-tre
forskningsbaserte
innovasjonsprosjekter
Utvikle en struktur for støtte til
søknader om midler til
utviklingsprosjekter
Tilrettelegge for digital/hybrid
undervisning for studenter og
stipendiater
Konsolidere integrasjon av
tverrfaglige støttestrukturer
Utvikle rammer og verktøy som
støtter samarbeid og
interaksjon mellom UVs
utdanninger, praksisarenaer, og
studentdeltakelse

Utvikle tilpasset metodologi for å
etablere, følge opp og evaluere
innovasjonsprosjekter
Øke ansattes og studenters
kompetanse om innovasjon og
digitalisering i utdanning ved å
*utlyse strategiske
satsningsmidler
*tilby studenter undervisning i
innovasjonsmodeller og
*gi opplæring i administrativ og
teknisk støtte til innovasjon
Organisere arrangementer (seminarer, workshops) om innovasjon og forskningsbasert utviklingsarbeid
Formidle resultater og kunnskap om forskningsbasert innovasjon på fakultets- og universitetsnivå.
Utvide samarbeidet med Pedagogisk Innovasjon Nettverk - PIN

6. ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR
IDEA eies av UV. Visedekanen for innovasjon og digitalisering vil ha et overordnet ansvar for etablering og
utvikling. Tilsatt koordinator vil ha ansvar for
koordinering av de løpende aktivitetene. De ulike
prosjektene vil involvere et team av UV-ansatte: En
pedagogisk Ekspertgruppe for digital undervisning,
ansatte ved UVs labber, en IT-støttegruppe og
administrativt
ansatte.
Studiedekanen
og
studielederne ved instituttene og CEMO vil delta i
beslutninger og være koplet på tiltak og aktiviteter.
Meritterte undervisere ved UV og prosjektledere for
DIKU-finansierte prosjekter vil få rådgivende roller.
Vitenskapelig ansatte involveres for å gjennomføre
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innovasjon og digital omstilling i undervisningen, og studentene involveres i utviklingen av studentaktiv læring,
brukertester av digitale verktøy o.l. Kommunikasjonsrådgivere tilbyr støtte til formidlingsaktiviteter. IDEA vil
samarbeide med LINK, som vil være representert ved to rådgivere med pedagogisk og digital kompetanse, med
HuLAR, USIT og Stud/DIG for læringsanalyse og sikker bruk av dataløsninger til undervisningsformål, og med PIN
– Pedagogisk Innovasjons Nettverk.

7. INTERESSENTER OG MÅLGRUPPER
UV-ansattes (vitenskapelig og teknisk-administrativt) kompetanse innen digital pedagogikk og bruk av teknologi
styrkes for å fremme utdanningsfaglig utvikling basert på SoTL- prinsippene, og utviklingen av de ansattes
kompetanse koples til innovasjon i studieprogrammene og digital omstilling. Studentene utdannes til bevisste
brukere av digitale undervisningsformer. Aktiviteter og resultater formidles internt på fakultetet, internt ved UiO
og etter hvert til utdanningssektoren utenfor UiO. IDEA vil bidra til forskning på pedagogisk bruk av digital
teknologi og opplæring i pedagogisk innovasjon og dermed til utvikling av innovasjonstenkning og kompetanse på
tvers av fakulteter og utdanningsinstitusjoner.
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