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Studiepoeng:  5 
 
Omfang 
2 samlinger, den første over 2 dager og den andre på 1 dag – med arbeid i mellomperioden, 
og noe forarbeid og etterarbeid. 
 

 
Undervisningssemester 
Vår og høst 
 
Undervisningsspråk 
Norsk 
 
Generelle læringsmål 
Hensikten med modulen er å gi mulighet til å arbeide med utvikling og forbedring av 
eksisterende undervisningsopplegg som deltakerne selv er involvert i, eller utvikling og 
utprøving av nye. Innen en tverrfaglig ramme inviteres til dialog og veiledning rundt 
aktuelle tiltak som deltakerne ønsker å prøve ut. 
 
Spesifikke læringsmål 

• økt bevissthet om hvilke sider av eksisterende undervisningsopplegg som kan eller 
bør endres og hvorfor 

• økt bevissthet og kunnskap i forhold til hvordan opplegget kan utvikles 
• planlegging, organisering og utprøving av endringen (eller det nye opplegget)  
• vurdering av endringen (opplegget) 

 
Arbeidsform 
Arbeidsformen er dialogisk og veksler mellom arbeid i plenum og i smågrupper. Temavalg 
og drøftinger tar utgangspunkt i de behov deltakerne har i forbindelse med tiltakene de tar 
sikte på. Første samling starter med at deltakerne presenterer en side/et element ved det en 
ønsker å videreutvikle, og drøfter dette med kursleder og de øvrige deltakerne. Ut fra dette 
utarbeides en skisse/plan for utprøving i mellomperioden. På annen samling drøftes erfa-
ringer fra utprøvingen og lærdommer som en kan ta med seg videre. Drøftinger i mellom-
perioden skjer via kommunikasjon på nett. 
 
Forarbeid 
Deltakerne melder inn hva en ønsker å fokusere på sammen med påmeldingen. 
 



Dokumentasjon 
Det lages en skriftlig eller multimedial dokumentasjon av arbeidet/tiltaket og hva det har 
ledet til – eller kan tenkes å lede til videre. 
 
Kursevaluering 
Kurset blir evaluert underveis og etter at det er avsluttet.  
 
Krav til deltakelse 
Deltakerne må være til stede på begge samlingene (alle dagene) og ha utført arbeidet i 
mellomperioden. 
 
Tid og sted:  
Onsdag 11. og torsdag 12. november 2009, kl. 09.00 – 15.00 
Torsdag 11. mars 2010, kl. 09.00 – 15.00  
Sted kunngjøres senere. 
 
Vurdering / Godkjenning 
Bestått/Ikke bestått 
 
Antall deltakere 
For å gi god nok tid til hver enkelt er antallet deltakere begrenset oppad til 6. Minste antall 
er 4. Deltakerne må ha fullført Basismodul i universitetspedagogikk eller det tidligere 
Utviklingsprogram i universitetspedagogikk (”Alverkursene”). 
 
Påmelding 
Påmeldingen skjer elektronisk via Program for universitetspedagogikk sin nettside.  
Deltakerne melder inn sine temaer (i stikkords form) sammen med påmeldingen. (Bruk 
ruten for ”Meldinger”.)   
 
Påmelding snarest, og senest innen 1. november. 
 
Ansvarlig  
Førsteamanuensis Arild Gulbrandsen 
Program for universitetspedagogikk  
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 https://www.uib.no/psyfa/utdanning/universitetspedagogikk 
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