
 
HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE STRATEGI FOR DIGITALE 
LÆRINGSRESSURSER I HØGRE UTDANNING 2005-2008 (SHU)– OG STRATEGI FOR 
DIGITALE LÆRINGSSRESSURSER OG VOKSNES LÆRING  2005-2008 (SVL) 
 
UFD ønsker i høringsbrevet spesielt kommentarer på sektorspesifikke og sektorovergripende 
tiltak – på alle nivåer i utdanningssektoren.  Det psykologiske fakultet (DPF) ved UiB kan 
ikke se at de to strateginotatene inneholder forslag til tiltak, som er av en slik karakter at de 
bryter med DPFs planer eller tiltak innen IKT sektoren. 
 
DPF ønsker spesielt å kommentere på strategien for bruken av IKT i undervisning og 
opplæring.   
Både ”Strategi for digitale læringsressurser i høgre utdanning 2005-2008” – og ”Strategi for 
digitale læringssressurser og voksnes læring  2005-2008” bruker forholdsvis stor plass på 
beskrivelse av status praesens og mindre plass på fremtidsrettede tiltak.  Teknologien er på 
plass, men institusjonene og de ansatte er trege med å ta den i bruk.  Dette er erfaringer man 
også har gjort internasjonalt.  Ingen av strategiforslagene skiller mellom rene nettbaserte 
undervisningsopplegg og nettstøttet undervisning, en undervisningsform som er mest aktuell 
for de fleste universitetene.   

• For voksenopplæringstiltak er de rene nettbaserte kursene mest aktuelle.  DPF støtter  
forslaget til SHU på tiltaksområde 2 om kompetanseheving både når det gjelder 
teknologi og ikke minst når det gjelder pedagogisk kompetanse relatert til nettstøttete 
kurs og nettbaserte kurs.   

• Utvikling av IKT baserte kurs må gi økonomisk uttelling for eksempel ved lokale 
lønnsforhandlinger og være faglig meritterende. 

• Gjenbruk av undervisningsmoduler, objekter og programmer må utredes med hensyn 
til opphavsrettslige problemstillinger; en mulig løsning er at slik produksjon gir faglig 
merittering. 

• Det må settes i verk tiltak for å frem med informasjon om hva nettbasert 
undervisninger er og hvordan den kan bidra til å oppfylle Kvalitetsreformens 
intensjoner om tettere oppfølging av studentene og studentenes eget ansvar for læring. 

• Internasjonal erfaring viser at det er nødvendig å gjøre deltagelse i nettstøttet 
undervisning obligatorisk for at den skal bli tatt i bruk. 

• Nettstøttet undervisning må være noe annet enn det skrevne ord og bilder.  Den må ta i 
bruk interaktiviteten som teknologien tilbyr, diskusjonsforum, videokommunikasjon, 
animasjoner m.m. 

 
  
 
 


