
 
 

 
 

 

 

PEK-søknader 2015  

 Side  institutt Sum 

Det humanistiske fakultet 
I fakultetets prioriterte 
rekkefølge 

 
 
4 

  

1.Hospitantordning ved 
universitetsskoler/ 
partnerskoler for ansatte ved 
HF.  
Første av et toårig prosjekt 

5 Programutvalet for 
lærerutdanning ved HF 
(PUHF) 

225 000 
  

 

2.HUSK - Humanistisk 
skolesamarbeid, prosjekt 
(treårig prosjekt) 
 

8 fagmiljøet i didaktikk ved 
AHKR 

130 000,- 

3. Allmenn litteraturvitenskap: 
Mentorordning  

11 LLE 30 000 

4. Kunsthistorie:  Sted og 
identitet- tegnemediets 
analystiske egenskaper  

13 Institutt for lingvistiske, 
litterære og estetiske 
studier (LLE)  

50 000 
 

 
Det psykologiske fakultet 
I fakultetets rangerte 
rekkefølge  

 
16 

  

1.Utvikling av etter og 
videreutdanning i 
psykologididaktikk – i 
samarbeid med videregående 
skole.  
To-årig prosjekt  

19 Institutt for pedagogikk 
(IPED) 

250 000 

2.Innføring av 
forskningspraksis for 
bachelorstudenter i generell 
psykologi i emnet PSYK208 

24 Institutt for 
samfunnspsykologi (ISP)  

188 000 

 
SV fakultetet 

27   

Møtet med innvandrere i skole 
og barnehange 

30 Sosiologisk institutt 108 000 

Sosialantropologi i den 
videregående skole 

32 Institutt for sosialantropologi 130 000 
 

World Climate Interactive 
Negotiation Project (WCINP) 
 
 
 
 
 

35 Institutt for geografi, 

Fagmiljøet i 

systemdynamikk  

 

259 000 
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Fagleg-sosialt 
integrasjonsprosjekt – 

38  Institutt for administrasjon 

og organisasjonsvitenskap 

 

90 000 
 

Ambassadørprogrammet 43 Institutt for sammenliknende 
politikk, Institutt for 
administrasjon og 
organisasjonsvitenskap og 
Sosiologisk institutt 

60 000,- 

JUS 
 

   

Auka internasjonalisering og 
styrka kunnskap om kinesisk 
rett gjennom deltaking i 
Chinese Law Summer 
Program som del av faget 
JUS134 Rettshistorie og 
komparativ rett.  
 

48  133 000 

MOF 
Ikke prioritert mellom 
prosjektene 

56 Oversendelse  

Kvalitetssikring av 
profesjonalitetsundervisnig i ny 
medisinsk studieplan 

59  180 000 

Bruk av simulator i 
undervisningen ved institutt for 
klinisk odontologi 

63 Institutt for klinisk 
odontologi 

281 000 

Utvikling av 
rekrutteringsarbeidet ved 
Institutt for biomedisin og MOF 
ved hjelp av digitale 
læremidler. 

67 Institutt for biomedisin 30 000 

MOF og MN 
Utvikling av kurs i klinisk 
farmasi i samarbeid med 
School of Pharmacy ved 
University of East Anglia, 
Haukeland 
Universitetssykehus og 
Sjukehusapoteka Vest. 
 

70 Programutvalget for farmasi 
 

150 000 

Innføring av ny eksamensform 
i medisinstudiet: OSCE - 
objective structured clinical 
examination 

73  260 000 

MN 76   
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Veier til frafall 
(søker om 3 årig prosjekt – tot. 
203 000, 87 000,- i 2016) 

78 bioCEED 107 000 
 

Uglepris kandidater    

Ugleprisnominasjon 
emnet BIO100 Innføring i 
evolusjon og økologi til 
Ugleprisen – belønning av god 
studiekvalitet. 
 

87 Institutt for biologi  

Ugleprisnominasjon 
GEOV 252, Feltkurs i 
geologisk kartlegging på Elba, 
Italia 

104 Institutt for geovitenskap  

MOF: Ugleprisnominasjon 
nytt undervisningstilbud for å 
styrke legestudentenes 
praktiske ferdigheter i 
oftalmoskopi (undersøkelse av 
netthinnen / øyenbunnen). 

118 Seksjon for oftalmologi, 
Klinisk institutt 1 

 

Studenten i sentrum 
mentorordning for 
bachelorstudenter ved Institutt 
for informasjons- og  
medievitenskap. 

128 Studenten i sentrum  

PSY:  
Det psykologiske fakultet 
nominerer: «Ekstern 
fordypningspraksis i Sør-Afrika: 
Profesjonsstudiet i psykologi, Det 
psykologiske fakultet, UiB» 

134 Psyk  

HF: Akademisk skrivesenter. 
 

137 HF   
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HF 
 

Studieadministrativ avdeling 

   

 
Søknad om PEK-midler og nominasjon til Ugleprisen fra Det humanistiske fakultet 
 

Det humanistiske fakultet oversender med dette sin kandidat til Ugleprisen 2015 og søknader 

om midler fra Program for evaluering og kvalitetsutvikling for 2016.  

 

Kandidat til Ugleprisen  

Studiestyret ved HF deler hvert år ut sin egen studiekvalitetspris, Spurveugleprisen, og 

denne blir så HFs kandidat til Ugleprisen. Det kom to nominasjoner til Spurveugleprisen ved 

HF i år, og disse ble vurdert i møte i Studiestyret den 25.09.15. Vinneren av 

Spurveugleprisen ved HF i år er Akademisk skrivesenter. Se vedlagte begrunnelse for 

nominasjonen av Akademisk skrivesenter.  

 

Søknader om PEK-midler 

Det har kommet inn fem søknader om PEK-midler ved HF og fakultetet har besluttet å 

rangere og anbefale fire av disse som kandidater til PEK-midler, i rekkefølgen som fremgår 

under: 

 

1.  «Hospitantordning ved universitetsskolar / partnarskolar for tilsette ved HF» 
2. «HUSK - Humanistisk skolesamarbeid, prosjekt» 
3. «Mentorordning», litteraturvitenskap 
4. «Sted og identitet – tegnmediets analytiske egenskaper» 

 
De to første søknadene er spesielt relevante for samarbeid med skoler og arbeidet med 
lektorutdanningen ved UiB og HF.  
 
Den femte søknaden som er kommet inn i år har blitt ansett som svært relevant og god i 
forhold til årets utlysning, men er dessverre ikke mulig for fakultetet å anbefale for videre 
vurdering på grunn av at den vil kunne medføre økonomiske og personalmessige 
forpliktelser knyttet til nettspansk som fakultetet i den nåværende økonomiske situasjonen 
ikke ser å kunne håndtere. Søknaden «Nye veier for nettspansk» blir derfor ikke rangert til 
PEK-midler fra fakultetet i år. Fakultetet vil komme tilbake til de mer prinsipielle 
problemstillingene knyttet til personalmessige og økonomiske forpliktelser ved driften av evu-
tilbud – og som blir aktualisert gjennom situasjonen ved Nettspansk - i en annen 
sammenheng. Søknaden legges ved til informasjon.  
 
Vennlig hilsen 

 

Trine Moe 

fakultetsdirektør     Ranveig Lote 

                                                                                 studiesjef 

Referanse Dato 

2015/5279-RAL 30.09.2015 
  

 

 



 side 5 av 140 

 

 

 

   

SØKNADSSKJEMA - PEK 
Program for evaluering og kvalitetsutvikling 2016 

Fakultet: Det humanistiske fakultet 

Dato: 15.09.2015 

1: Om prosjektet:  
 
Hospitantordning ved universitetsskolar/partnarskolar for tilsette ved HF 
Ordninga skal gjere det mogleg for tilsette ved HF å hospitere i skolen, og på den måten få 
oppdatere kunnskapen sin om skolen både i eit lærar- og eit organisasjonsperspektiv. Primært rettar 
ordninga seg mot fagdidaktikarane ved fakultetet, men representantar frå disiplinfaga skal òg ha 
høve til å nytte seg av ho. Ordninga skal styrke kontakten mellom universitetsskolar, partnarskolar 
og UiB, og auke kvaliteten på lærarutdanninga ved fakultetet. 
 
Vi ønskjer at prosjektet skal gå over to år (2016-2017). Dette for å kunne gjere tilstrekkelege 
erfaringar med ordninga, og kunne vurdere om ho bør bli permanent og dessutan om ho kan 
tilrådast som eit tilbod for alle tilsette knytte til lærarutdanninga ved UiB.   
 
 

 2: Målsetting, forankring og relevans: 
 
Målet er først og fremst å auke kvaliteten på lærarutdanninga ved HF, ved å styrke kontakten med 
samarbeidsskolar og knyte teori og praksis nærare saman. Hospitering i skolen vil gi dei tilsette ved 
UiB oppdatert kunnskap på fagfeltet, og kome studentane til gode ved styrkt moglegheit for å skape 
praksisnære undervisningsaktivitetar på campus. Ordninga vil legge til rette for praksisnær FOU-
verksemd, og kan danne grunnlag for forskingsprosjekt ved universitetsskolar/partnarskolar. Godt 
samarbeid og utveksling av kunnskap mellom lærarar i skolen og tilsette ved UiB er viktig for å sikre 
kvalitet og heilskap i lærarutdanninga.  
  
Både i utkastet til UiBs strategi 2016-2022, i UiBs utdanningsmelding for 2014 og i utlysinga av PEK-
midlar for 2016, er styrkt samarbeid med vidaregåande skolar, og spesielt universitetsskolane, 
nemnt som satsingsområde. UiB utdannar lærarar både for ungdomstrinnet og den vidaregåande 
skolen, og dessutan både for studiespesialiserande program og for yrkesfag. Hospitantordninga må 
derfor femne om alle desse skoleslaga. På vidaregåande nivå er det naturleg at ordninga blir 
implementert på universitetsskolane, som ei konkret samarbeidsavtale, og på yrkesfaglege 
partnarskolar. På ungdomstrinnet må partnarskolane nyttast. Ei ordning som gjer det mogleg ikkje 
berre for fagdidaktikarar, men òg for tilsette i disiplinfaga å hospitere i skolen, vil slik styrke 
kontakten med mellom UiB og universitetsskolane Amalie Skram vgs. og St. Paul gymnas, og mellom 
UiB og partnarskolar, på generell basis.  
 
For at ordninga skal kunne gjelde både fagdidaktikarar og tilsette i disiplinfaga, må ho vere fleksibel 
og kunne spenne over ein skala frå ulike grader av observasjon til reell funksjon som medlærar i 
kollegiet på universitetsskolen/partnarskolen. Den konkrete samarbeidsavtalen med 
universitetsskolane må inkludere døme på ulike hospitantformer og ressursbruk knytt til desse.  
 
Det at ordninga både vil knyte seg til universitetsskolar og partnarskolar, gjer at ho møter satsinga 
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på fagleg oppdatering av lærarar i grunnskolen og i vidaregåande skole, som er nemnt spesielt under 
«Synliggjøring av kunnskap» i del 2 i utkastet til UiBs strategi 2016-2022. Involverte skolar vil få 
styrkt kontakten med UiB som kompetansemiljø, og ved å få forskarar knytte til lærarkollegiet, vil 
dei òg få direkte tilgang til fagkompetansen ved UiB.  
 

 

3. Kostnadsoverslag: 
 

Eigne midlar (unnateke løn): 0 kr 
Løyving frå PEK: 210 000 kr - Frikjøp av fagdidaktikar i 1 år, 20% - stilling 
                                50 000 kr - Vikar for 1 vitskapeleg tilsett (førstestilling) i 2 mnd 
                                20 000 kr - Vikar for 12 vitskapeleg tilsette (førstestillingar) à 4 timar   
                                10 000 kr - Møteverksemd med universitetsskolane/partnarskolane 
                             
Totalt: 290 000 kr 
 
Budsjett 2016:  

 Oppstartsmøte med universitetsskolane/partnarskolar:         5 000 ,- 

 Frikjøp av fagdidaktikar, 20%-stilling:                                       210 000,- 

 Vikar for 6 vitskapeleg tilsette (førstestillingar) à 4 timar:      10 000,- 
 
Budsjett 2017: 

 Vikar for 1 vitskapeleg tilsett (førstestilling) i 2 mnd.:             50 000,- 

 Vikar for 6 vitskapeleg tilsette (førstestillingar) à 4 timar:      10 000,- 

 Evalueringsmøte med universitetsskolane/partnarskolar:       5 000,- 
 
NB: Dersom det er ein fagdidaktikar ved HF som ønskjer ei 20%-stilling som medlærar i skolen, må 
dette koordinerast med skoleåret. Det vil seie at vedkomande må hospitere i skolen haust 2016 
og vår 2017. For å sikre fullfinanisering av den aktuelle stillinga, er derfor utgiftene for frikjøp av 
fagdidaktikar i 1 år (20%-stilling) i heilskap ført opp på budsjettet for 2016.  
 

 

 

4: Prosjektets framdriftsplan med ev. milepælar, ansvars- og ressursfordeling: 
15. januar 2016: 
Søknadsfrist for tilsette som er knytte til lærarutdanninga ved HF, om frikjøp til hospitering i skolen.  
 
Februar 2016:  

 Oppstartsmøte med universitetsskolane/partnarskolar (sondering av moglegheiter og ønske 
med omsyn til former for hospitering + inngåing av konkrete avtalar) 

 

 PUHF behandlar søknadene som har kome inn på bakgrunn av det som kom fram i møta med 
skolane 

 
September 2016: 
PUHF utarbeider undervegsvurdering og ny søknad om PEK-midlar for 2017. Dersom det ikkje kom 
inn nokon søknad om frikjøp av fagdidaktikar (20%-stilling) innan fristen 15. januar 2016, vil ein i 
søknaden for 2017 gjere greie for ei eventuell omdisponering av ressursane knytt til denne 
budsjettposten.  
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Haust 2017: 

 Evalueringsmøte med universitetsskolar/partnarskolar (Korleis har ordninga fungert? Bør 
ordninga vidareførast? Korleis skal ho i så fall finansierast (deling av kostnader mellom UiB og 
universitetsskolane/partnarskolane)) 

 Utarbeiding og innsending av rapport 
 
Ansvarleg: Programutvalet for lærarutdanning ved HF (PUHF) i samarbeid med administrativ 
koordinator for lærarutdanninga ved HF.   

 

5. Plan for evaluering og rapportering av resultat:  
 

Programutvalet for lærarutdanning ved HF har ansvar for evaluering av prosjektet. I og med at 
prosjektet går over to år, vil ein legge til rette for at både skolane og dei tilsette som hospiterer, 
kan kome med innspel undervegs. Ved ny søknad i 2016, skal det leggast ved ei skriftleg 
undervegsvurdering, som tek utgangspunkt i denne typen innspel, og dessutan i ein rapport frå 
fagdidaktikar Ragnhild Lie Anderson, som hospiterer i 20 %- stilling ved Rå skole i 2015/2016. 
Undervegsvurderingane vil danne grunnlaget for ein meir omfattande sluttrapport i 2017.  
 

 

 

6. Overføringsverdi til andre fagmiljø: 
 

Prosjektet vil kunne ha overføringsverdi til andre utdanningar som inneheld praksis. Først og 
fremst kan det fungere som ein pilot for ei meir omfattande hospitantordning i skolen, som 
inkluderer alle tilsette knytte til lærarutdanninga ved UiB (fagleg tilsette ved PS, MN og SV), men 
prosjektet kan òg ha overføringsverdi til andre utdanningsinstitusjonar som tilbyr lærarutdanning 
og til andre profesjonsutdanningar ved UiB.  
 

 

 

7: Eventuelle tilleggsopplysningar:  
 
I skoleåret 2015/2016 hospiterer fagdidaktikar i norsk, Ragnhild Lie Anderson (LLE), ved Rå skole, éin 
av partnarskolane knytte til lærarutdanninga ved UiB. Utifrå eit ønske frå Anderson om fagleg 
oppdatering , fekk HF i stand ei avtale med Rå skole om hospitering. Avtala inneber at Anderson i 
skoleåret 2015/2016 har ei 20 % - stilling som norsklærar  ved nemnde partnarskole. HF finansierer 
stillinga i form av løna permisjon. Den individuelle avtala til Anderson er utgangspunktet for at ein 
ønsker å få i stand ei formalisert prøveordning, og kanskje på sikt ei permanent ordning, for 
hospitering i skolen.  
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SØKNADSSKJEMA - PEK 
Program for evaluering og kvalitetsutvikling 2016 

Fakultet: Det humanistiske fakultet 

Dato: 30. september 2015 

1: Om prosjektet:  
Prosjektansvarlig førsteamanuensis Marie von der Lippe, på vegne av fagmiljøet i 
didaktikk ved AHKR 
 

HUSK – Humanistisk skolesamarbeid  
Prosjektet ”Humanistisk skolesamarbeid” (HUSK) er rettet mot praksisopplæringen i 
lektorutdanningen ved Det humanistiske fakultet. Formålet med prosjektet er 1) å øke 
kvaliteten på praksisopplæringen gjennom å etablere et tettere samarbeid mellom UiB og 
videregående skoler, og 2) å prøve ut en mer fleksibel praksisordning for studenter som er 
under utdanning. For å etablere nære og varige forbindelser mellom ansatte i 
lektorutdanningen og ansatte i skolen, vil prosjektet ha en ramme på tre år (2016-
18).Prosjektet vil være tilknyttet Programstyret for lektorutdanningen sitt 
partnerskoleprosjekt.  
 
Per i dag har ikke HF et eget fagdidaktisk nettverk knyttet til partnerskolene slik de har ved 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Et slikt nettverkssamarbeid har imidlertid 
vært etterspurt av Praksisutvalget i lærerutdanningen ved UiB, partnerskolene og 
universitetsskolene. På bakgrunn av de positive erfaringene knyttet til realfagsamarbeidet 
ønsker vi derfor å etablere et tilsvarende samarbeid innen humanistiske fag i 
lektorutdanningen. Prosjektet vil også dra nytte av den kompetansen som allerede finnes i 
realfagspartnerskapet.  
 
I første omgang vil prosjektet HUSK prøves ut med fagene historie og religionsvitenskap i 
lektorutdanningen og knyttes til praksis i 5. semester. I neste fase av prosjektet (2017-2018) 
er målet å inkludere andre humanistiske fag i lektorutdanningen og å prøve ut en fleksibel 
praksismodell både i 3. og 5. semester.    
 
 

 2: Målsetting, forankring og relevans: 

Etter forskriften (jf. Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for 8–13) skal omfanget 
av praksis i lektorutdanningen tilsvare 100 arbeidsdager. Samtidig skal studentene følge 
ordinær undervisning ved UiB og ha normal studiepoengproduksjon. Dette kan til tider 
være svært krevende for studentene i lektorutdanningen. Med prosjektet HUSK er 
formålet å øke kvaliteten i utdanningen ved å tilrettelegge for tettere samarbeid mellom 
fagdidaktikere og veiledere i skolen, og mer fleksible praksisordninger for studentene i 
lektorutdanningen. Det innebærer blant annet at studentene selv avtaler tidspunkt for 
praksis med sine veiledere i skolen. Slik unngår man at praksis kolliderer med 
undervisning på campus, og samtidig sikrer man at studentene får en best mulig tilpasset 
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praksis i sine undervisningsfag. 
 
Målet med prosjektet er å øke kvaliteten på lektorutdanningen gjennom å 

 skape gode felles møteplasser for fagdidaktikere ved UiB og praksisveiledere i 
videregående skoler 

 tilrettelegge for tettere samarbeid mellom fagdidaktikere og praksisveiledere om 
innhold i utdanningen 

 samarbeide om innhold og organisering av praksisopplæringen 

 bidra til faglig utvikling 

 drøfte fagdidaktiske problemstillinger knyttet til teori og praksis 

 drøfte vurderingsformer i tilknytning til studentenes praksis  

 utvikle fleksible praksisordninger som legger til rette for best mulig praksis for 
studentene 

 
Et tett samarbeid mellom praksisveiledere og fagdidaktikere vil også være verdifullt med 
tanke på å utvikle tilpassede etter- og videreutdanningstilbud for lektorer i videregående 
skole av høy kvalitet. Samtidig vil et slikt samarbeid styrke UiBs samfunnskontakt.  
 
Lektorutdanningen er et satsningsområde både nasjonalt, for UHNett Vest og for UiB. 
Lektorutdanningen er også fremhevet som et satsningsområde for HF. 

 

 

3. Kostnadsoverslag: 
 

Eigne midlar (unnateke løn):0  
Løyving frå PEK: 
60 000,- Frikjøp av lærere (til å dekke vikarutgifter) 
70 000,- Driftsutgifter (seminarer, konferanselokaler, lunsj/middag, kaffe etc.) 
 
Totalt: 130 000,- 
 

 

 

4: Prosjektets framdriftsplan med ev. milepælar, ansvars- og ressursfordeling: 
 

Framdrift:  
Januar 2016: Oppstartsseminar ( 11.30–15.30).  
Deltagere: Kontaktpersoner/praksiskoordinatorer ved skolene og UiB, praksisveiledere og 
fagdidaktikere.  
Innhold: Om prosjektet, planer, organisering osv. Representanter fra realfagspartnerskapet 
vil fortelle om sine erfaringer fra MN. 
Mars 2016: Arbeidsseminar (11.30–15.30).  
Deltagere: Fagdidaktikere, praksisveiledere og studenter.  
Innhold: Fokus på emneplaner for praksis (KOPRA103). Målet vil være å gi konkret innhold 
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til de mer generelle emnebeskrivelsene knyttet til fag. Ved å integrere teori og praksis 
gjennom et tettere samarbeid om praksis er hensikten å heve kvaliteten på studentenes 
praksisopplæring. 
November 2016: Evalueringsseminar (15–18 + middag). 
Deltagere: Kontaktpersoner/praksiskoordinatorer ved skolene og UiB, praksisveiledere, 
studentrepresentanter og fagdidaktikere. 
Innhold: Evaluering av prosjektet. 

 

5. Plan for evaluering og rapportering av resultat:  

 

 Underveisevaluering på samlinger, samt eget evalueringsseminar i november etter 
at studentenes praksis i 5. semester er avsluttet. Evalueringen vil inkludere alle de 
ulike partene i prosjektet (koordinatorer, veiledere, studenter og didaktikere). 

 Skriftlig sluttevaluering og påfølgende rapport når prosjektet er avsluttet. 

 

6. Overføringsverdi til andre fagmiljø: 
 

Overføringsverdi: Prosjektet vil kunne ha stor overføringsverdi ved HF. Dersom prosjektet 
blir vellykket er målet å innføre HUSK for hele lektorutdanningen ved HF. Prosjektet har 
også overføringsverdi til andre utdanninger der praksis er en sentral og utfordrende del av 
utdanningen. 

 

7: Eventuelle tilleggsopplysningar:  
 

Tilleggsopplysningar:  
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SØKNADSSKJEMA - PEK 
Program for evaluering og kvalitetsutvikling 2016 

Fakultet:  HF 

Dato: 11.09.2015 

1: Om prosjektet:  
 Tittel og kort omtale:  
 
MENTORORDNING 
Vi innledet i høstsemesteret 2015 en prøveordning med å la masterstudenter være 

mentorer for ferske studenter på grunnleggende nivå (høsten 2015 ALLV 103 og 104)  

Siktemålet er at faglig-sosial utveksling på tvers av bachelor- og masterstudieløpet kan 

forhindre frafall (som var høyt i 2015) og skape økt grunnlag for rekruttering på 

masterstudiet. Vi ser at masterstudentene liker å bli vist denne tilliten og at de har 

utarbeidet gode forslag til hva de skal fylle møtene med. Dette er delvis honorert arbeid. 

Hver student får 3 000 kroner hver i semesteret. Hver gruppe består av fem-seks 

studenter. Vi har forpliktet mentorene til minst fire møter i semesteret ved siden av at de 

er kontaktpersoner.  

Basert på at vi har 57 oppmeldte studenter på vårt førstesemesteremne (ALLV 100) 

høsten 2015, kan vi vente ca. 60++ studenter på emnene ALLV 111 og 112 i 

vårsemesteret 2016.  Regnestykket blir som følger: 60 studenter delt på 6 = 10 grupper. I 

utgangspunktet trenger vi da ti mentorer som betales 3000 kr. hver. Følgelig søker vi om 

30 000 kroner.  

 

 
 2: Målsetting, forankring og relevans: 

Målsetting: 1) Forhindre frafall fra bachelorløpet; 2) Øke rekruttering til masterprogrammet 
3) Gi masterstudenter mulighet til å engasjere seg faglig-sosialt til fremme for faget. 
  
Forankring og relevans i forhold til strategisk plan og Utdanningsmeldinga:  
 
Det er et uttrykkelig ønske fra sentralt hold at grunnenhetene skal jobbe med å forhindre 
frafall fra bachelorløpet og styrke rekruttering til masterløpet. Denne mentorordningen er 
følgelig et meget relevant tiltak. 

 

 

3. Kostnadsoverslag: 

 
Eigne midlar (unnateke løn):  
Løyving frå PEK: 30 000 
Totalt: 30 000. 

 

 
4: Prosjektets framdriftsplan med ev. milepælar, ansvars- og ressursfordeling: 

 
Framdrift:  I inneværende semester har vi satt i gang prosjektet. Vi har gitt 
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mentoroppdraget til tre masterstudenter etter søknad fra disse. De er i ferd med å gå i gang 
med selve mentoreringen. 
Ansvarsfordeling: Fagkoordinator leder en komité bestående av en representant fra fagets 
midlertidige ansatte (PhD-stip.), en annen fast ansatt og en studentrepresentant. For tiden: 
Førsteamanuensis Anders Kristian Strand (fagkoordinator), Phd. stip. Synne Ytre-Arne, prof. 
Lars Sætre, og studentrepr. Lise Dalby Pederssen.   
 
 

 

5. Plan for evaluering og rapportering av resultat:  

 
Evalueringsopplegg: Evaluering vil skje i slutten av dette semesteret, hvor både mentorerte 
og mentorer vil bli bedt om å evaluere ordningen. 

 

6. Overføringsverdi til andre fagmiljø: 

 
Overføringsverdi:  Overføringsverdien er betydelig. Mange fag vil med letthet kunne sette i 
gang en tilsvarende ordning.  

 

7: Eventuelle tilleggsopplysningar:  

 
Tilleggsopplysningar: Kan innhentes hos undertegnede 

 

Søknadsfrist: 30. september 
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SØKNADSSKJEMA - PEK 
Program for evaluering og kvalitetsutvikling 2016 

Fakultet: HF 

Dato: 10.09.2015 

1: Om prosjektet:  
Tittel og kort omtale: 
 Om prosjektet: Sted og identitet  - tegnemediets analytiske egenskaper 
May Elin Eikaas Bjerck og Siri Skjold Lexau 

 

 

 2: Målsetting, forankring og relevans: 
Målsetting: 
Forankring og relevans i forhold til strategisk plan og Utdanningsmeldinga: 
 Målsetting, forankring og relevans:  
I samsvar med Universitetet i Bergens planer om å drive utvikling og nyskaping av 
studietilbud, ønsker vi å videreutvikle et allerede eksisterende undervisningstilbud. I dette 
tilfellet skal det gjøres gjennom samarbeid med førsteamanuensis i visuell kunst May Elin 
Eikaas Bjerck og hennes undervisningstilbud ved Bergen Arkitektskole. Det vil være et 
tverrdisiplinært samarbeid i skjæringspunktet mellom forskningsbasert, teoretisk 
undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid. 
 
Den digitaliserte verden utvikles og skaper uttallige nye muligheter for studenter. Samtidig 
finnes det analytiske kvaliteter ved hånden og øyets arbeid som ikke bør gå tapt. I dette 
undervisningstilbudet ønsker vi å utforske forholdet mellom individ, objekt, tid og rom 
sammen med studentene, men gjennom en mer kunstnerisk-analytisk praksis. 
Kurset KUN259 som resulterer i en bachelorgrad med spesialisering i kunsthistorie 
utforsker høsten 2015 forholdet mellom individ, arkitektur, visuell kunst og design. Dette er 
tema som ligger tett på utøvende disipliner som arkitektur, visuell kunst og design, men vi 
skal ikke undersøke bare kunstgjenstandene i seg selv. Med utgangspunkt i studentenes 
igangværende arbeid skal forholdet kunstner/verk, betrakter/bruker/samfunnsutvikling, 
samt kunsthistorikerens rolle analyseres. Nettopp på dette og lignende kurs som vi ønsker 
å knytte dette tilbudet til, vil det være svært fruktbart med fleksible, dialogbaserte og 
varierte læringsformer.  
 
Mange av studentene vil arbeide som pedagoger i sin framtidige karriere. HF er opptatt av 
de humanistiske fagenes samfunnsbidrag til allmenn kunnskap, kulturforståelse, 
kommunikasjonsferdigheter, tolkningskompetanse og kulturarvforvaltning. Derfor ønsker 
vi, i tillegg til at det legges til rette for bruk av digitale læringsformer og vurderingsforme, å 
utvikle studentenes kompetanse i å utforske persepsjon og registrering gjennom 
”gammeldags”, ikke-digitalt, manuelt arbeid. Det er imidlertid ingenting i veien for å 
kombinere manuelle og digitale metoder. Det er også en måte å arbeide på som kan gi 
studentenes fremtidige elever et pusterom fra digitale skjermer, i retning en mer kroppslig 
erfaring og registrering. Undervisningsopplegget kan formidles og omarbeides for 
barneskoler, folkehøyskoler og ungdomsskoler. 
 

 

 

3. Kostnadsoverslag: 

50 000 
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Budsjett pr. semester:  
Lønn til foreleser/kursleder: 19 500 
Arbeidsgiveravgift 14,1%: 2 750 
Materialer: 2 750 
Totalt: 25 000 
 
Har tatt utgangspunkt i en timelønn på 600 kr x 32,5 timer. 
Kostnadsoverslag for vår+høstsemester 2016 blir da 50 000. 
  

 

 
4: Prosjektets framdriftsplan med ev. milepælar, ansvars- og ressursfordeling: 

Høsten 2015: Utprøving av et undervisningsopplegg I tre trinn integrert i ordinær 

undervisning på BA-kurset KUN259. De tre trinnene er 1) En veiledet 

introduksjonsforelesning, 2) en workshop på Bergen Arkitektskole og 3) en 

presentasjon/utstilling i slutten av semesteret. 

Våren 2015: Implementering av undervisningsopplegget på BA-kurset KUN255, forutsatt 

tildeling av PEK-midler. 

Mål: Et undervisningsopplegg som kan implementeres på utvalgte emner på 200-nivå i 

kunsthistorie, og som kan gi studentene utvidet kompetanse i å registrere forholdet 

mellom seg selv som individ og de kunstverkene de skal studere. 

Ansvar: Emneansvarlig i samarbeid med ekstern underviser på minimum 

førsteamanuensis-nivå 

 

 

5. Plan for evaluering og rapportering av resultat:  

 
Evalueringsopplegg: I samsvar med gjeldende regelverk, første gang høsten 2015 

 

6. Overføringsverdi til andre fagmiljø: 

 
Overføringsverdi: Egner seg for andre estetiske fag som arbeider med fysiske objekter/rom 

 

7: Eventuelle tilleggsopplysningar:  

 
Tilleggsopplysningar: Se vedlegg 
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Vedlegg: 

Kompleks tegning // 1000 forsvinningspunkter    

May Elin Eikaas Bjerck, førsteamanuensis i visuell kunst 

Hensikten med undervisningstilbudet er å øke forståelsen av relasjoner i tid og rom mellom 

kunst, arkitektur, design og individ. Studentene følger i utgangspunktet ordinær 

undervisning ved UiB som skal resultere i en skriftlig spesialisering på bachelor-nivå. I tillegg 

skal de foreta en konkret tilnærming til rom og volumer gjennom tegning og observasjon. 

Dette siste undervisningsopplegget er delt i tre samlinger. På den første får studentene en 

veiledet introduksjon til arbeidet. Deretter følger en heldags workshop hvor studentens 

oppgave/tema er benyttet i en ny og eksperimentell kontekst. De kunsthistoriske verkene 

skal undersøkes tredimensjonalt, og analysen skal registrere hvilke romlige sammenhenger 

de står i og hvordan dette kan skape nye kontekst. Til slutt skal arbeidene stilles ut, 

presenteres og diskuteres i gruppen. I inneværende semester (H15) er det 12 studenter som 

er aktuelle for dette tilleggstilbudet. 

Workshopen tilbyr enkle tilnærminger til tegning og billedteori. Hvor stort er et objekt, hvor 

langt borte er det, hva er det laget av, hvor høyt er det, hvor lang tid tar det å komme rundt 

det og hvilken sammenheng står det i? Slike analyser skal registreres og dokumenteres 

gjennom tegning, som ikke nødvendigvis skal gjengi virkeligheten på en optisk-korrekt måte. 

Allerede Platon advarte mot mot å ta i bruk perspektivet. I antikken hadde kunsten stor verdi 

som stimulans for fantasien, og en mente at de beste fortellingene og lærdommen fanst i 

mytene. Den gryende vitenskapen gjorde noe med denne billedforståelsen, for eksempel ble 

fornemmelsen for tid borte i bildet. Bildene begynte å ligne på øyets observasjoner. De ble 

etterprøvbare.  

Kunst- og kulturhistorien inneholder ulike tilnærminger til tid og rom. Vestlig og østlig kultur 

skiller lag, i øst har en beholdt et sterkere forhold til romlig abstraksjon. I denne work-

shopen åpner vi for søk i nye møter mellom vestlige og østlige tilnærminger, med mål om å 

fange noe uidentifiserbart mellom de kjente strukturene. 
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Studieadministrativ avdeling 

 

  
  

 
 

Søknad om PEK-midler 2016, og nominasjon til Uglepris fra Det psykologiske fakultet 
 

Vi viser til brev datert 19.6.2014 fra Studieadministrativ avdeling vedrørende utlysing av 
midler under PEK. Henvendelsen ble sendt videre til fakultetets institutter.  
 
Belønning for god studiekvalitet (Ugleprisen)  
Det psykologiske fakultet nominerer i år «Ekstern fordypningspraksis i Sør-Afrika: 
Profesjonsstudiet i psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB»  
 
Fakultets- eller institusjonsbaserte prosjekt  
Hvis vi ser fakultetet under ett, ville det vært ønskelig med flere innkomne søknader. Det er 

kommet inn tre søknader fra tre institutt til utviklingsmidler i PEK: Institutt for pedagogikk 

(IPED), Institutt samfunnspsykologi (ISP), og HEMIL-senteret.  

 

Disse er: 

 

1) «Innføring av forskningspraksis for bachelorstudenter i generell psykologi i emnet 
PSYK208», ved førsteamanuensis Elisabeth Norman. Totalt NOK 188.000,-.  
 

2) «Markedsføring av masterprogrammene ved HEMIL- senteret våren 2016», ved 
professor Torill Bogsnes Larsen Totalt NOK 175 973,-.  
 

3) «Utvikling av etter- og videreutdanning i psykologididaktikk – i samarbeid med 
videregående skole», ved førsteamanuensis Astrid Tolo. Totalt NOK 250 000,-. 

 
 
Institutt for samfunnspsykologi 

Elisabeth Normans prosjekt «Innføring av forskningspraksis for bachelorstudenter i generell 
psykologi i emnet PSYK208», har som målsetting å øke studentenes forståelse av metodene 
som benyttes innenfor fagområdet “affekt og kognisjon”, ved å gi dem førstehånds erfaring 
med gjennomføring av og deltakelse i laboratoriebaserte, kognitive eksperiment som utgjør 
èn av grunnpilarene i faget. En slik erfaring vil kunne øke studentenes opplevde tilhørighet til 
faget og forskningsmiljøet, styrke deres motivasjon, og gjøre det lettere for dem å tilegne seg 
kunnskap og ferdigheter innen området. En forskningspraksis vil dessuten utgjøre et relevant 
og verdifullt grunnlag for å øke studentenes læringsutbytte innenfor de påfølgende modulene 
i bachelorløpet, nemlig forskningsmetode (PSYK202B) og bacheloroppgave (PSYK250), og 
dermed kunne styrke studentenes sjanser for å lykkes i bachelorløpet. Et annet og relatert 
moment er at denne typen innslag og kontakt med forskningsprosessen kunne minske faren 
for frafall fra bachelorgraden, og bidra til langsiktig forskningsinvolvering. 

Referanse Dato 

2015/5279-HESY 29.09.2015 
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Et annet relatert siktemål med forskningspraksisen er å styrke forholdet mellom 
læringsutbytte, samfunnsrelevans og undervisning- og vurderingsformene i faget. På et mer 
overordnet nivå vil forskningspraksisen også styrke forholdet mellom forskning og 
undervisning, ved at studentene blir involvert i pågående forskningsprosjekt ved instituttet, og 
også ved at forskningsaktiviteten som gjennomføres nødvendigvis også vil bli planlagt med 
den hensikt at den er relevant for det aktuelle faget “affekt og kognisjon”. 
Forskningspraksisen vil også kunne bidra til å styrke rekrutteringen til faget. Studenten 
(masterstudent eller profesjonsstudent i psykologi) som ansettes som undervisningsassistent 
vil få utstrakt erfaring med og opplæring innenfor laboratoriebaserte, eksperimentelle 
metoder innenfor kognitiv psykologi, noe som også vil gi et stort læringsutbytte også for 
denne studenten. 
 
Søknaden anbefales som støtteverdig.  
 

 

HEMIL 

Torill Bogsnes Larsens prosjekt «Markedsføring av masterprogrammene ved HEMIL- 

senteret våren 2016» har relevans i forhold til Strategisk plan, og i søknaden vises det også 

til Utdanningsmeldingen. Prosjektet handler om målbevisst markedsføring av 

studieprogrammene for slik å kunne nå frem til potensielle studentgrupper, og dermed øke 

rekruttering til masterprogrammene.  

 

Masterprogrammene søkes markedsført i ulike aktuelle og relevante fora, for eksempel 

fagtidsskrift og aviser. I prosjektbeskrivelsen nevnes at målbevisst markedsføring til 

programmene ga god rekruttering ved siste studentopptak, nettopp som følge av at 

studentene fant informasjon i relevante kanaler som medlemsblad, karrieredager og 

annonsering på nett. I tillegg til at det skal rapporteres tall som viser om markedsføringen har 

hatt den forventete effekt, vil det også legges inn et spørsmål i søknaden om opptak om hvor 

studentene har fått informasjon om studiet. Data vil bli presentert i en rapport ved utgangen 

av september 2016.  

 

Prosjektet søker først og fremst lønnsmidler til assistent/administrativ ressurs for et tidsrom 

på en måned. Det resterende beløp vil dekke annonseringsutgifter.  

Visedekan vurderer dette prosjektet som å ligge utenfor PEK sine satsinger.  

 

Søknaden vurderes som ikke støtteverdig.  

 
Institutt for pedagogikk 

Astrid Tolos prosjekt «Utvikling av etter- og videreutdanning i psykologididaktikk – i 
samarbeid med videregående skole» har som hovedmålsettingen å styrke fagområdet 
psykologididaktikk, samt å etablere en struktur for samarbeid med videregående skoler som 
kan ha overføringsverdi til andre fagområder. Hovedmålsettingen for prosjektet er å styrke 
fagområdet psykologididaktikk, samt å etablere en struktur for samarbeid med videregående 
skoler som også kan ha overføringsverdi til andre fagområder. 
 
Psykologi som valgfag i videregående skole har hatt stor vekst siden innføringen i 2009. I 
2014/15 har 11 000 elever fulgt faget. Psykologi har lang tradisjon i akademia, mens 
psykologididaktikk har vært delvis fraværende. Det eneste tilbudet i psykologididaktikk gis i 
dag ved UiB (IPED/PPU). Det er likevel et misforhold mellom lav kompetanseutvikling og 
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behovet for slik kompetanse på skolenivå. Institutt for pedagogikk (IPED) i samarbeid med 
Institutt for samfunnspsykologi (ISP) ønsker å etablere seg som en attraktiv og nasjonalt 
enestående tilbyder av etter- og videreutdanning innen psykologididaktikk for 
psykologilærere i VGS. Gjennom å utvikle etter- og videreutdanningstilbud i 
psykologididaktikk ønsker en å etablere tilbud som er godt tilpasset målgruppen av 
psykologilærere i videregående skole.  
 
Fra og med høsten 2016 blir årsstudiet ved Det psykologiske fakultet endret slik at studiet gir 
opptaksgrunnlag til PPU. Dette betyr at vi forventer at søknaden til psykologididaktikk ved 
PPU vil øke. Søker mener at sammen med videregående skole står man bedre rustet til å ta i 
mot et større antall studenter. 
 

Søknaden vurderes som støtteverdig.  

 

 

 

Rangering  

 

Fakultetet mener at to av tre innsendte prosjekt er støtteverdige. På bakgrunn av 

vurderingene rangeres de som følger: 

 

1. «Utvikling av etter- og videreutdanning i psykologididaktikk – i samarbeid med 
videregående skole», ved førsteamanuensis Astrid Tolo. Totalt NOK 250 000,-. 

2. «Innføring av forskningspraksis for bachelorstudenter i generell psykologi i emnet 
PSYK208», ved førsteamanuensis Elisabeth Norman. Totalt NOK 188.000,-.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Kariane T. Westrheim 

Vise-dekan Frode Randal 

 seksjonssjef 
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SØKNADSSKJEMA - PEK 
Program for evaluering og kvalitetsutvikling 2016 

Fakultet: Det psykologiske fakultet 

Dato: 10.09.2015 

1: Om prosjektet:  
Tittel og kort omtale: 
  

Utvikling av etter og videreutdanning i psykologididaktikk – i samarbeid med 
videregående skole 
I 2009 ble programfagene psykologi1+2 innført i videregående skole. Fagene har siden hatt 
en svært stor vekst, fra ca. 5000 elever i 2011/12 til 11 000 i 2014/151. I følge tall fra 
www.vilbli.no er det i inneværende år 150 VGS på landsbasis, derav 18 i Hordaland, som 
tilbyr disse programfagene. For eksempel har man i alt fire klasser i Psyk 1+2 i skoleåret 
2014/15 ved UIB sin universitetsskole, Amalie Skram VGS.  
 
Samtidig som programfagene opplever en eksplosiv vekst i VGS, har man på den ene siden 
i akademia sterke tradisjoner innen psykologi som fagområde, men på den andre siden 
svært begrenset tradisjon innen psykologididaktikk, dvs. kompetanse i hvordan man skal 
undervise i psykologi ved universitet, høyskoler og VGS.  
 
Universitetet i Bergen er i dag den eneste høyere utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr 
faget psykologididaktikk i sin lærerutdanning og på bakgrunn av misforholdet mellom lav 
kompetanseutvikling innen psykologididaktikk innen akademia på den ene siden, og en stor 
etterspørsel etter slik kompetanse på skolenivået på den andre siden, ønsker Institutt for 
pedagogikk (IPED) i samarbeid med Institutt for samfunnspsykologi (ISP) å etablere seg 
som en attraktiv og nasjonalt enestående tilbyder av etter- og videreutdanning innen 
psykologididaktikk for psykologilærere i VGS. 

 
 2: Målsetting, forankring og relevans: 

Målsetting: 
Forankring og relevans i forhold til strategisk plan og Utdanningsmeldinga:  
 

Hovedmålsettingen for prosjektet er å styrke fagområdet psykologididaktikk, samt å 
etablere en struktur for samarbeid med videregående skoler som kan ha 
overføringsverdi til andre fagområder. 
 
I et samfunn der kunnskap om psykisk helse blir stadig mer fremtredende i det offentlige 
rom, blant annet i skolekonteksten, blir utvikling av kompetanse innen psykologi stadig 
viktigere. Den akademiske psykologien omfatter også andre svært aktuelle tema i skolen; 
læring, motivasjon, kognitive prosesser, utvikling, individuelle forskjeller og samspill i 
grupper. Til tross for at akademia har et særlig samfunnsansvar for å forvalte og utvikle 
kunnskap innen det psykologiske fagområdet, eksisterer det i Norge svært begrenset 
kunnskap om  psykologididaktikk, det vil si kunnskap om hva, hvorfor og hvordan man 
underviser i psykologi som skolefag. Det meste av litteraturen på området er skrevet i USA, 
altså rettet mot en undervisningskontekst som på mange måter skiller seg fra den 

                                                           
1 http://www.udir.no/Upload/Forskning/2015/Fagval%20i%20vgo%202014-
2015.pdf?epslanguage=no 

http://www.vilbli.no/
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Skandinaviske. Resten av Skandinavia mangler også en tradisjon for å utvikle kompetanse 
innen psykologididaktikk, med unntak av Teoretisk pædagogikum ved Syddansk universitet 
(SDU), Odense, som er i ferd med å etablere et miljø på området. Vi ønsker å være med på 
å utvikle en slik kompetanse og vi har opprettet kontakt med psykologididaktikkmiljøet i 
Odense for å hente inspirasjon og ressurser til å etablere prosjektet som beskrives i denne 
søknaden, og de fagansvarlige i Danmark stiller seg positive til et samarbeid. 
 
Så langt er Universitetet i Bergen den eneste høyere utdanningsinstitusjonen i Norge som 
tilbyr psykologididaktikk i sin lærerutdanning. IPED har formelt hatt ansvaret for 
psykologididaktikk, men siden dette instituttet har tradisjon for allmenndidaktikk, og ikke 
fagdidaktikk, har psykologididaktikk hatt en marginal stilling i fagmiljøet ved IPED. Selv om 
det eksisterer et tilbud innen psykologididaktikk ved UiB, utdannes det svært få 
psykologilærere per i dag. For eksempel ble det våren 2015 kun uteksaminert tre studenter i 
psykologididaktikk fra PPU og studiet har siden oppstarten i 2006 gjennomsnittlig 
uteksaminert fem studenter per år2. Med bakgrunn i dette kan vi slutte at det er svært 
begrenset hvor mange av de som underviser i psykologi i VGS som har tilstrekkelig 
didaktisk utdanning i dette faget. 
 
Dette bekreftes i møte med praksisfeltet, der psykologididaktikere fra IPED opplever at 
mange av psykologilærerne i VGS har svært lite utdanning i, og erfaring med, å undervise i 
psykologi. Ofte er fagmiljøet innen psykologi på den enkelte skole lite og lærerne gir uttrykk 
for at det er vanskelig å fortolke fagplanen i psykologi på et selvstendig faglig og didaktisk 
grunnlag.  Det eksisterer i dag ingen tilbud om etter- eller videreutdanningskurs i 
psykologididaktikk, verken ved UIB eller ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge, som kan 
gi disse lærerne økt kompetanse i psykologididaktikk.  
En mulig årsak til at det uteksamineres så få studenter i psykologididaktikk kan være at selv 
om årsstudiet i psykologi ved Det psykologiske fakultet, UIB har stor oppslutning, har det til 
nå ikke gitt opptaksgrunnlag til PPU, siden studiet utgjør mindre enn 60 studiepoeng. Fra og 
med høsten 2016 blir årsstudiet endret slik at studiet gir opptaksgrunnlag til PPU. Dette 
betyr at vi forventer at søknaden til psykologididaktikk ved PPU vil øke. Vi vil stå bedre 
rustet til å ta imot denne økte studentmengden om vi opparbeider erfaring og kunnskap 
sammen med videregående skole innen dette fagfeltet. 
 
IPED/ISP søker med dette PEK-midler til å utvikle og etablere etter- og 
videreutdanningstilbud i psykologididaktikk. Man ønsker å etablere tilbud som er godt 
tilpasset målgruppen av psykologilærere i VGS. Etableringen av tilbud vil således innebære 
at IPED/ISP utformer sine tilbud basert på kunnskap om hva slags kompetanse innen 
psykologididaktikk som etterspørres av lærere i VGS og hvilken form for EVU-tilbud som er 
best tilpasset målgruppen.   

 

3. Kostnadsoverslag: 

Siden prosjektet antas å løpe over to år, jvf punkt 4 i søknaden, settes det opp to 
kostnadsoverslag. Et for 2016 og et for 2017. Ansvarlig for prosjektet er imidlertid innforstått 
med at det må søkes om midler på nytt i 2016.  

KOSTNADSOVERSLAG 2016 

Lønn prosjektstilling for Anja Møgelvang Jacobsen NOK 140000 

Honorar til forelesere på EVU tilbudet NOK 50000 

Driftskostnader til fagdag + 5 kursdager for lærere i VGS  NOK 25000 

                                                           
2 Fra 2006-2010 ble kurset kun arrangert i høstsemesteret, mens det fra 2011 har blitt 
arrangert både høst og vår. 
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Deltakelse på psykologididaktisk kurs i Danmark og nettverksmøte NOK 25000 

Utgifter til etablering av digitalt nettverk NOK 10000  

Sum NOK 250000 

Fra PEK NOK 250000 

Totalt NOK 250000 

 

KOSTNADSOVERSLAG 2017 

Lønn prosjektstilling for Anja Møgelvang Jacobsen NOK  140000 

Honorar til forelesere på EVU tilbudet NOK 50000 

 Driftkostnader til fagdag + 5 kursdager for lærere i VGS NOK 25000 

Deltakelse på psykologididaktisk kurs i Danmark og nettverksmøte NOK 25000 

Utgifter til vedlikehold av digitalt nettverk NOK 10000 

Sum NOK 250000 

Fra PEK NOK 250000 

Totalt NOK 250000 

 
 

 
4: Prosjektets framdriftsplan med ev. milepælar, ansvars- og ressursfordeling: 

Deltakere Tilhørighet Rolle 

Astrid Tolo IPED, UIB Prosjektansvarlig 

Anja Møgelvang Jacobsen IPED,  UIB Faglig koordinator 

Ståle Pallesen ISP, UIB Psykologifaglig ansvarlig 

Gro Mjeldheim Sandal ISP, UIB Psykologifaglig bidrag 

 Det psykologiske fakultet Administrativt ansvarlig 

Torben Spanget Christensen Teoretisk pædagogikum, 
SDU, Odense, Danmark 

Faglig nettverk 
psykologididaktikk 

Jette Hannibal Styrelsen for undervisning og 
kvalitet, København, 
Danmark 

Faglig nettverk 
psykologididaktikk 

Psykologilærere fra VGS Videregående skoler i 
Hordaland fylke 

Bidragsytere fra praksisfeltet 

 
Ansvarsfordeling: 

Førsteamanuensis/stedfortredende instituttleder Astrid Tolo, Institutt for pedagogikk, vil ha 

overordnet ansvar for prosjektet.  

Psykologididaktiker Anja Møgelvang Jacobsen som underviser i psykologididaktikk ved 

Institutt for pedagogikk, samt underviser i psykologi i VGS, tildeles ansvar for praktisk 

planlegging og gjennomføring av fagdag og kursrekke, administrasjon av digitalt nettverk, 

kontakt med deltakerne og fagmiljøet i Danmark samt undersøkelse av behov hos lærere i 

VGS.  

Professor Ståle Pallesen, institutt for samfunnspsykologi, vil ha det overordnede 

psykologifaglige ansvar på fagdagen og gjennom kursrekken sammen med professor Gro 

Mjeldheim Sandal. 

Det psykologiske fakultet, vil få ansvaret for de administrative oppgaver et slikt prosjekt vil 

føre med seg. 
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Framdrift:  

Første fagdag i psykologididaktikk er planlagt og gjennomføres høsten 2015 som 

samarbeid mellom ansatte fra IPED og ISP. Lærere fra VGS som skal delta frikjøpes av 

Hordaland fylkeskommune HFK, men gjennomføringen av selve fagdagen må finansieres 

fra andre kilder.  

Både fagdagen og kursrekken vil i første omgang organiseres som etterutdanningstilbud. 

Dersom kurset etter hvert vil bli et tilbud av mer varig karakter kan man legge opp til at 

deltagerne selv kan velge om kursrekken skal gjennomføres som etterutdanning eller som 

videreutdanning med en avsluttende eksamen. Dette vil være i tråd med HFK sine 

ønsker, basert på tidligere positive erfaringer med å tilby en slik valgfrihet.  

Gjennom gjennomføring av fagdag og påfølgende kursrekke vil man bygge opp et 

nettverk for erfarings- og kunnskapsdeling mellom lærere i VGS, ansatte ved IPED og 

ISP. En viktig del av dette nettverket vil være digitalt og fungere som en fremtidig ressurs 

både til kurset og den etablerte psykologididaktikkmodulen ved PPU.  

FRAMDRIFT 2016 

6 november 2015 Arrangere fagdag for lærere i VGS 

10-12 november 2015: Delta på psykologididaktisk kurs og nettverksmøte i 
Danmark  

Januar - mai 2016: Planlegging og utvikling av kursrekke for lærere i VGS og 
digitalt erfaringsdelingsforum. 

August - desember 
2016: 

Ta i bruk det digitale nettverket og gjennomføre de 5 første 
kurs, ett kurs i måneden, innen følgende tema: 

 Psykologifagets danningsgrunnlag 

 Psykologiens historie og utvikling 

 Utviklingspsykologi 

 Mennesket og læring 

 Psykologiens biologiske grunnlag 

 

FRAMDRIFT 2017 

Januar - mai 2017 Videreføre det digitale nettverket og gjennomføre de 5 siste 
kurs, ett kurs i måneden, innen følgende tema: 

 Mennesket og helse, psykologi1 

 Psykologien i dag 

 Sosialpsykologi 

 Kommunikasjon 

 Helsepsykologi, psykologi2 

August - desember 2017 Evaluere prosjektet og overføringsverdien.  
Delta på psykologididaktisk kurs og nettverksmøte i 
Danmark 

  

 

5. Plan for evaluering og rapportering av resultat:  

 
Evalueringsopplegg:  
Etter fagdag vil man levere ut et spørreskjema der deltagerne bes om å komme med en 
vurdering av fagdagen og innspill til forbedringer i fortsettelsen. Elektronisk 



 side 23 av 140 

 

 

 

   

deltakerevaluering legges ut på nettet midtveis i kursrekke, samt etter avsluttet kursrekke. 
Ut over dette vil kursene bli evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikrings-system.  
Egenevaluering gjøres ved et felles møte mellom ansatte ved IPED og ISP etter at fagdagen 
er arrangert. Resultat fra både egenevaluering og studentevaluering skal danne 
erfaringsgrunnlag for videre utvikling av EVU-tilbudene i prosjektet. Dette blir særlig viktig i 
planlegging av kursrekken.  

 

6. Overføringsverdi til andre fagmiljø: 

Overordnet har prosjektet betydelig potensiale som et modellprosjekt, i det det innebærer 
fagdidaktisk opplæring gjennom et prosjekt der faglærere i VGS møter både fagpersoner og 
didaktikere knyttet til faget ved UiB. Faglærerne ved VGS får slik både faglig og pedagogisk 
påfyll, mens staben ved UiB får innsyn i læreplaner, undervisningsopplegg og utfordringer 
knyttet til kursene i VGS. Denne tosidige erfaringen vil kunne brukes for å videreutvikle og 
raffinere etterutdanningen for lærere i VGS. En nettressurs med faglig innhold, didaktisk 
innhold og et diskusjonsforum vil også bli etablert. 
 
Dette konseptet / modellen for etter- og videreutdanning kan slik vi vurderer det overføres til 
andre fagområder – og kan styrke samlet faglig utveksling og samarbeidet mellom fagmiljø 
ved universitetet og de respektive fagmiljøene i VGS.   
 
Overføringsverdi til etablerte tilbud ved det psykologiske fakultet, UIB: 
Dette prosjektet vil kunne samlet sett kunne styrke videreutviklingen av 
undervisningsformene og samarbeidet på fakultetet. Faget psykologididaktikk, som frem til 
nå har stått alene, vil profittere sterkt på et samarbeid med psykologifaglige ressurspersoner 
og årsstudiet, som står overfor en gjennomgripende omstillingsprosess og fremover vil telle 
mange fremtidige psykologilærere, vil få innsyn i hvordan psykologifaget er oppbygget og 
brukes i VGS. Gjennom et slikt samarbeid vurderes det at man på sikt vil kunne styrke 
rekrutteringen til begge fag og bidra til økt studiegjennomføring. Dersom fagene koordineres 
og vi lærer av hverandre er det sannsynlig at de vil oppleves meningsfulle og nyttige for 
studentene selv. Arbeidet med det digitale nettverket anses også som et kvalitetsutviklende 
tiltak. 
 
 Overføringsverdi til nye etter-og videreutdanningstilbud ved UIB: 
Erfaringer fra prosjektet kan også brukes i etablering av EVU-tilbud i andre tema og 
fagområder ved UIB. Ved IPED har man erfart at det er utfordrende for UIB å etablere seg 
som attraktive tilbydere innen et stadig vekslende EVU-marked i utdanningssektoren. Ved at 
prosjektet i høy grad vil søke å tilpasse tilbud til målgruppen, vil dette kunne danne særlig 
verdifulle erfaringer som kan brukes videre inn i EVU-arbeidet ved UIB.  
 
 Overføringsverdi til videre samarbeid med videregående skole: 
Fordi det er ønskelig med mer samarbeid med videregående skoler og et slikt samarbeid 
utgjør selve kjernen i dette prosjektet ser vi for oss at erfaringene og kunnskapen et slikt 
prosjekt bærer med seg vil være verdifullt for både andre fagområder, institutter og 
fakulteter.  
 
Overføringsverdi til fagmiljøer ved andre høyere utdanningsinstitusjoner: 

Siden det på nasjonalt nivå er svært begrenset kompetanse på området psykologididaktikk, 
samtidig som denne kompetansen blir stadig mer etterspurt på grunn av fagets ekspansjon i 
VGS, vil kompetanse på dette området ha stor overføringsverdi for andre fagmiljø innen 
psykologi ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge. Samarbeidet med SDU vil ytterligere 
bidra til den unike kompetanseutvikling og styrke UIB sin posisjon på dette feltet. 
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Oversendelsesbrev fra SV fakultetet 

Studieadministrativ avdeling 

 

Søknad om PEK-midler og nominasjon til Uglepris fra Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet 
Vi viser til utlysning av PEK-midler og Ugleprisen 19. juni 2015. Det har kommet inn fem 

søknader om PEK-midler fra fagmiljøene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. I tillegg 

ønsker vi å nominere vinneren av Studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet 2015 til Ugleprisen. 

 

Søknader om PEK-midler 

Fakultetet ser svært positivt på søknadene om PEK-midler og at de aktuelle fagmiljøene 

ønsker å arbeide med studiekvalitet. Vi vil her gi en kort omtale av alle søknadene. Mer 

utfyllende informasjon finnes i søknadsskjemaene for prosjektene som ligger som vedlegg til 

dette oversendelsesbrevet.  

 

 Møtet med innvandrere i skole og barnehange - Sosiologisk institutt 
Sosiologisk institutt ønsker å utvikle et videreutdanningstilbud rettet mot barnehage- 

og førskolelærere. Målsettingen er å gi et kunnskaps- og refleksjonsløft  til deres 

møte med innvandrere i skolehverdagen. PEK-midlene skal brukes til å utvikle faglig 

innhold og plan for organisering av kurset, samt plan for rekruttering. Utviklingen av 

kurset kan gi synergieffekter ved fakultetet for utvikling av et bredere EVU-tilbud. 

 

 Sosialantropologi i den videregående skole – Institutt for sosialantropologi 
Prosjektet fikk PEK-midler i 2015 og miljøet ønsker nå å videreføre arbeidet med 

fagformidling i videregående skole samt utvikle nye fokusområder. Særlig gjelder 

dette utvikling av mer langsiktig samarbeid med videregående skoler og kartlegging 

av interessen for EVU-tilbud i sosialantropologi for lærere. Prosjektet har 

overføringsverdi til andre lignende fagmiljøer i målsetting, design og bruk av 

evalueringer og resultater. 

 

 World Climate Interactive Negotiation Project (WCINP) - Fagmiljøet i 

systemdynamikk  
Ved Institutt for geografi ønsker fagmiljøet i systemdynamikk å utvikle et 

studiepoenggivende nettbasert kurs i klimadynamikk og klimaforhandlinger i 

samarbeid med den amerikanske NGO’en Climate Interactive. De søker om PEK-

midler fortrinnsvis for å videreutvikle teknologi som gjør den nettbaserte simulatoren 

C-ROADS tilgjengelig som undervisningshjelpemiddel i dette kurset. Prosjektet er 

Referanse Dato 

2015/5279-HIRO 24.09.2015 
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nyskapende og vil gi kunnskap og kompetanse om utvikling og bruk av 

simuleringsbaserte, interaktive læringsmiljøer som kan brukes av andre fagmiljøer. 

 

 Fagleg-sosialt integrasjonsprosjekt – Institutt for administrasjon og 

organisasjonsvitenskap 
I dette fagmiljøet ser de behov for å styrke sosial og faglig integrasjonen på to av sine 

studieprogram. For å oppnå dette ønsker de å prøve ut en ordning med mentorer for 

disse studentene, parallelt med andre sosiale tiltak, i løpet av deres første studieår. 

Målsettingen er bedre gjennomstrømming, bedre resultater og bedre rekruttering. 

PEK-midlene skal gå til avlønning av mentorene og gjennomføring av sosiale tiltak. 

Utfordringene prosjektet retter seg mot er felles for mange studieprogram ved UiB og 

prosjektet har dermed stort overføringspotensiale. 

 

 Ambassadørprogrammet – Institutt for sammenliknende politikk, Institutt for 

administrasjon og organisasjonsvitenskap og Sosiologisk institutt 
Disse fagmiljøene ønsker å øke rekrutteringen og kvaliteten i utvekslingen av 

studenter ved å etablere et ambassadørprogram. Ambassadørene rekrutteres før de 

reiser på utveksling og deltar på aktiviteter under og i etterkant av studieoppholdet. 

PEK-midlene skal brukes til å sette i gang tiltaket, blant annet ved å finansiere teknisk 

utstyr til utlån og reisereportasjer. Rammeverket for ambassadørprogrammet kan 

enkelt tilpasses andre fagmiljøer ved UiB, og prosjektet har dermed stor 

overføringsverdi. 

 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ser overføringsverdi i alle prosjektene fra våre 

fagmiljøer. Fakultetet anbefaler prosjektene til vurdering for PEK-midler i 2015. 

 

Nominasjon til Ugleprisen 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet delte for første gang ut en egen studiekvalitetspris i 
2015. Vinneren av denne prisen, prosjektet «Studenten i Sentrum» ved Institutt for 
informasjons- og medievitenskap, nomineres videre som fakultetets kandidat til Ugleprisen. 
Instituttlederforum med to studentrepresentanter innstilte til prisen og fakultetsstyret vedtok 
denne innstillingen i sitt møte 8. september 2015. Vedtaket ble begrunnet som følger: 
 
SIS er en mentorordning for bachelorstudenter ved Institutt for informasjons- og  
medievitenskap. Tiltaket skal styrke studentens sosiale og faglige forankring og forståelsen 
av forskning og akademia. Ordningen har blitt utviklet med utgangspunkt i evalueringer av 
bachelorprogrammet i medievitenskap og i tett samarbeid med studenter og programsensor.  
Tiltaket er nyskapende i form og omfang, og utviklet på bakgrunn av kartlegging blant  
studentene. Tilbakemeldingene fra studentene har vært svært positive, og ordningen kan på 
en enkel måte overføres til andre fagmiljøer. 
 
Den fullstendige beskrivelsen av prosjektet ligger vedlagt. 
 

Vennlig hilsen 

 

Ingrid Christensen 

seksjonssjef Hilde Marie Rognås 

 Seniorkonsulent 
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Vedlegg 

1. PEK-søknad_Ambassadørprogrammet – Institutt for sammenliknende politikk 

2. PEK-søknad_Fagleg-sosialt integrasjonsprosjekt – Institutt for administrasjon og 

organisasjonsvitenskap 

3. PEK-søknad_Sosialantropologi i den videregående skole – Institutt for 

sosialantropologi 

4. PEK-søknad_Møtet med innvandrere i skole og barnehage – Sosiologisk institutt 

5. PEK-søknad_World climate interactive negotiation project – Systemdynamikk  

6. Nominasjon til Ugleprisen_Studenten i Sentrum – Institutt for informasjons- og 

medievitenskap 
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Tiltak i prosjekt A  Utgift 

Lønn mentorar AORG100 ( 10 timer pr gruppe 4 grupper) 7128 

Lønn mentorar AORG101  ( 10 timer pr gruppe 4 grupper ) 7128 

Lønnsomkostninger inkludert sosiale omkostninger 19316,88 

BIFF  5000 

Ekskursjon haust  5000 

Reise / takk eksterne admorgarar  2000 

Bevertning for 2 arrangement  10000 

Sum tiltak prosjekt A  41316,88 

  

Tiltak i prosjekt B   

Lønn mentorar 4 stykk  a 15 timer pr semester 2 semster 21384 

Lønnsomkostninger inkludert sosiale omkostninger 28975,32 

4 sosiale tiltak  ( 2 Haust 2 vår) 8000 

BIFF  5000 

Bergensskule seminar (ca 18 studentar, 4 mentorar og 6 fra stab) 

Buss til lokale og lunsj (ca 28 mennesker) 6360 

Sum tiltak prosjekt B  41975,32 

  

Vitass kostnadar ( 10 % stilling)   

  

Total sum alle kostnadar  89 652 
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Fra MOF:  
 
 

Studieadministrativ avdeling 

  

Søknad om PEK-midler fra Det medisinsk-odontologiske fakultet 

Det medisinsk-odontologiske fakultet oversender søknader om midler fra Program for 

evaluering og kvalitetsutvikling (PEK-midler) for 2016. Våre fagmiljøer har utarbeidet 

søknader om støtte til fem forskjellige kvalitetsfremmende prosjekter. 

Kvalitetssikring av profesjonalitetsundervisning i ny medisinsk studieplan 

Søknaden gjelder midler til å gjennomføre et kvalitetssikringsprosjekt av nye studieelementer 

på medisinstudiet. Prosjektet vil gjøre det mulig å gjennomføre systematisk evaluering av to 

nye undervisningstiltak under profesjonalitetssøylen i ny studieplan, nemlig det obligatoriske 

40-timerskurset «Pasientkontakt» på første studieår, og ordningen med obligatoriske 

profesjonsgrupper (mentorgrupper) fra studieår 2 til 5. 

 
Den nye studieplanen for medisinstudiet gjennomføres innenfor egne budsjettrammer. De 
nye studieelementene er utviklet, planlagt og implementert av entusiastiske vitenskapelig 
ansatte, og gjøres i tillegg til eksisterende oppgaver. Det bør gjennomføres gode 
evalueringer for å kunne lære av erfaring og få dypere teoretisk og praktisk innsikt slik at 
undervisningstiltakene kan justeres og erfaringene kan brukes til å utvikle nye 
undervisningselementer i senere deler av studiet. Slik vil også erfaringene kunne gjøres 
tilgjengelige for andre på og utenfor universitetet. På lenger sikt vil et slikt 
evalueringsprosjekt kunne utvikles til et forskningsprosjekt, eventuelt i et ph.d.-løp.  
 

Utvikling av kurs i klinisk farmasi i samarbeid med School of Pharmacy ved University 

of East Anglia, Haukeland Universitetssykehus og Sjukehusapoteka Vest 

Det er økende behov for farmasøyter med kompetanse i klinisk farmasi til arbeid i sykehus 

og andre deler av helsetjenesten. Farmasistudiet bør derfor i større grad enn tidligere gi 

studentene innsikt i og erfaring med pasientrettet arbeid.  

 

I farmasistudentenes obligatoriske opphold ved University of East Anglia har det inngått kurs 

i klinisk farmasi. I dette kurset har studentene blant annet gjennomført intervjuer av pasienter 

ved Norfolk and Norwich University Hospital om legemiddelbruk under veiledning av 

farmasøyter ved sykehuset. Tilsvarende kurs er nå under etablering ved Universitetet i 

Bergen. Det vil derfor være svært ønskelig at ansatte fra University of East Anglia og 

Norwich hospital deltar i planlegging og gjennomføring av de første kursene i klinisk farmasi i 

Bergen. Gjennom dette samarbeidet vil undervisningstilbudet kunne etableres her og de 

ansatte i Bergen tilegne seg erfaring til selv å gjennomføre undervisningen her etter endt 

prosjektperiode. 

 

Referanse Dato 

2015/5279-ØRL 30.09.2015 
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Bruk av simulator i undervisningen i klinisk odontologi 

Institutt for klinisk odontologi (IKO) kjøpte i 2014 fire simulatorer (MOOG Simodont Dental 

Trainer), som er en virkelighetsnær virtuell læringsplattform hvor studentene får en reell 

opplevelse av å bore i naturlige tenner samt at de får en opplevelse av hva som kreves av 

fingerferdighet og presisjon for å mestre faget. Bruk av simulatorer gir studentene et bredere 

erfaringsgrunnlag før de skal utføre de ulike arbeidsoppgavene i praksis på pasienter i 

studentklinikken. Dette gir økt sikkerhet for studenten selv og for pasientene, og det 

reduserer sannsynligheten for skader på kostbart utstyr. Simulatorene kan også benyttes til 

eksamener og praktiske prøver. 

 

Mange begynner på odontologiske fag uten å vite hva dette vil innebære av praktiske 

utfordringer. En del bytter studium fordi de føler liten tilknytning til odontologi de først 

studieårene. Vi ønsker å introdusere simulatorene på et tidlig stadium i studiene for å øke 

fagtilhørighet og fagforståelse. Vi ønsker også å tilby mulighet for elever i videregående 

skole å prøve tannlegesimulatorene, slik at potensielle søkere kan få bedre kunnskap om 

yrkene tannlege og tannpleie og på den måten gjøre et informert studievalg. (Dette ble gjort 

som en forsøksordning i 2015).  

 

Utvikling av rekrutteringsarbeidet ved Institutt for biomedisin og MOF ved hjelp av 

digitale læremidler 

Det søkes PEK-midler for innkjøp av et klassesett med nettbrett til bruk i rekrutteringsarbeid. 

Instituttet bedriver et omfattende rekrutteringsarbeid rettet først og fremst mot videregående 

skoler i regionen. Formålet er å utvikle instituttets utadrettede virksomhet for å øke 

interessen for virksomheten ved instituttet og MOF blant skoleelever (med særlig vekt på 

videregående skoler), og dermed øke rekrutteringen til de studieretninger instituttet og 

fakultetet tilbyr.  

 

Eksisterende løsninger skal utvides og fagspesifikke tilbud skal utvikles. Til å begynne med 

planlegges det å utvide og utvikle noen av de mest populære aktivitetene: 

 

1) Omvisning i anatomisk samling. Disse besøkene er i dag en ren omvisning med et kort 

foredrag først, før elevene selv går rundt på museet og ser, og personale er tilgjengelig 

for spørsmål. Her vil vi i første omgang utvikle oppgavesamlinger (quiz), som tilpasses de 

forskjellige besøkendes bakgrunn og nivå. 

2) Medisinske undersøkelser. I denne aktiviteten gjennomfører elevene enkle medisinske 

undersøkelser på hverandre som ultralyd, EKG og spirometri. Ved bruk av nettbrett kan 

de praktiske øvelsene avsluttes med oppgavesett som gir elevene mulighet til å reflektere 

over resultatene de har oppnådd, og strukturer de har sett. 
 

Innføring av ny eksamensform i medisinstudiet: OSCE - objective structured clinical 
examination 
Prosjektet er knyttet til fakultetets innføring av ny studieplan i medisin. OSCE er en type 
stasjonseksamen som er velegnet til å teste hvordan kunnskap anvendes i praksis, og hvor 
studentene etter tur vurderes på flere stasjoner. En viktig målsetting ved OSCE-eksamener 
er å sikre en objektiv og rettferdig vurdering av kandidatene. Opplegget på hver stasjon vil 
være godt strukturert for å sikre lik informasjon og lik vurdering etter gitte kriterier. 
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Pilotprosjektet for OSCE legger vekt på utvikling av et eksamensopplegg som hever 
kompetansen for alle involverte på fakultet - både faglig og administrativt - og som sikrer en 
bred vurdering av læringsutbyttet i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i de 
aktuelle semestrene. Prosjektet vil være sentralt for å ivareta intensjonen om å integrere 
teoretisk og klinisk undervisning i studiet. 
 

Vennlig hilsen 

 

Arne Tjølsen 

visedekan for utdanning Ørjan Leren 

 seksjonssjef 
 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Søknader 

 

1 Kvalitetssikring av profesjonalitetsundervisning 

2 Utvikling av kurs i klinisk farmasi 

3 Bruk av simulator i undervisningen 

4 Utvikling av rekrutteringsarbeid 

5 Innføring av ny eksamensform - OSCE 
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SØKNADSSKJEMA - PEK 
Program for evaluering og kvalitetsutvikling 2016 

Fakultet: Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet 

Dato: 23.09.2015 

1: Om prosjektet:  
BRUK AV SIMULATOR I UNDERVISNINGEN VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 
  
Institutt for klinisk odontologi (IKO) kjøpte i 2014 fire simulatorer (MOOG Simodont Dental Trainer) til bruk 
på Ferdighetssenteret ved instituttet. Simulatorene er en virkelighetsnær virtuell læringsplattform hvor 
studentene får en reell opplevelse av å bore i naturlige tenner samt at de får en opplevelse av hva som 
kreves av fingerferdighet og presisjon for å mestre faget. De får mulighet til å trene på faktiske øvelser de 
skal utføre i praksis senere. Bruk av simulatorer gir studentene et bredere erfaringsgrunnlag før de skal 
utføre de ulike arbeidsoppgavene i praksis på pasienter i studentklinikken. Dette gir økt sikkerhet for 
studenten selv og ikke minst for pasientene som skal behandles av studenter ved studentklinikken, samt at 
det reduserer sannsynligheten for skader på kostbart utstyr som følge av feilaktig bruk. Simulatorene kan 
også benyttes til eksamen/prøver av virtuell behandling med undersøkelse, diagnostisering, behandling og 
prognosevurdering. 

Vi opplever at mange begynner på odontologiske fag uten å vite hva dette vil innebære av praktiske 
utfordringer. En del bytter studieretning fordi de føler liten tilknytning til odontologi de først studieårene da 
studentene har mye undervisning med medisin. Vi ønsker å introdusere simulatorene på et tidlig stadium i 
studiene for å øke fagtilhørighet og fagforståelse. Vi ønsker også å tilby mulighet for VGS elever å prøve 
tannlegesimulatorene slik at potensielle søkere kan få bedre kunnskap om yrkene tannlege og tannpleie og 
på den måten gjøre et informert studievalg. (Dette ble gjort som en forsøksordning i 2015).  

Med bakgrunn i diskusjoner rundt undervisning, læringsutbytte og ferdighetstrening, samt rekruttering og 
frafallsproblematikk, vil bruken av simulatorene bli en viktig del av instituttets strategiske arbeid med 
nettopp undervisning, evaluering, frafallsreduksjon og rekruttering. 

 

 

2: Målsetting, forankring og relevans: 
Målsetting: 
Målsetningen med prosjektet er å integrere bruk av simulator i ferdighetstrening og klinisk trening ved IKO 
for å gi bedre læringsutbytte for studentene og øke pasientsikkerheten ved studentklinikken. Vi vil bedre 
muligheten for objektiv vurdering av studentenes kliniske ferdigheter ved eksaminasjon med virtuelle 
pasientkasus. Vi vil gi kommende studenter bedre forståelse av hva det vil si å være tannlege og tannpleier 
tidlig i studieløpet. Den virtuelle ferdighetstreningen forener teori og praktisk, klinisk trening i en 
problembasert undervisning. Studenten holder et redskap i hånden samtidig som han/hun ser virtuelt den 
simulerte behandlingen som han/hun utfører. Studenten er dermed ikke avhengig av pasienter, men kan gis 
grunnleggende ferdighetstrening på ulike vanskelighetsnivå.  

Bruk av simulatorer har lenge vært en viktig del av utdanningen av blant annet piloter, og nå i økende grad 
innen medisin og ingeniørfag. Formen fungerer veldig bra for den yngre generasjonen som har høy digital 
kompetanse. Det gir en studentaktiv læringssituasjon. Studenten får større frihet og rom for å feile, som 
videre gir økt mestringsfølelse og større læringsutbytte. Det er en form for ferdighetstrening som er 
fremtidsrettet og vil ha stor overføringsverdi til alle pasientrelaterte læringssituasjoner som krever høy 
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kompetanse, eks. kirurgi o.l 

Simulatoren ble tatt i bruk i odontologiundervisningen i mars i år, men vi har til nå bare benyttet oss av en 
liten brøkdel av de mulighetene som ligger i utstyr og programmet. Instituttet ønsker å følge opp 
investeringen i simulatorene ved å kurse undervisningspersonell i mer tilpasset bruk. Slik undervisningen er 
lagt opp i pr. i dag, med tilnærmet kun teoretisk undervisning de 2 første årene, får studentene først prøve 
seg på klinikk og ferdighetssenter på slutten av 2. studieår (odontologi). Målsettingen er at simulatorene 
skal innarbeides som en del av undervisningsopplegget for begge utdanningsløpene tidlig i utdanningsløpet. 
Ved å introdusere utstyret allerede på første året får studentene tidlig en følelse for yrkesvalget sitt.  

Vi planlegger også å lage en digital eksamen med virtuelle pasienter som må undersøkes, diagnostiseres, 
behandles og vurderes. Dette vil gi en mulighet for objektiv vurdering av studentens evne til å gjennomføre 
adekvat pasientbehandling fra første møte til plan for oppfølging etter endt behandling, samt deres evne til 
å evaluere sitt eget arbeid opp mot en faglig norm. 

 
Forankring og relevans i forhold til strategisk plan og Utdanningsmeldinga:  
I samsvar med utkast til strategi 2016-2022: IKO ønsker å tiltrekke seg de beste studentene, men også de 
riktige studentene. I det nye odontologibygget får studenter og undervisere benytte ledende teknisk og 
digitalt utstyr i læringssituasjonen. Simulatorene utgjør et supplement til ferdighetstrening på 
modelldokker/fantomhoder. I motsetning til modelldukken har simulatorene skadete tenner som trenger 
terapi. Modelldukkene lages med intakte tenner som gjør det vanskelig for studentene å forstå den 
terapeutiske effekten av prosedyrene de utfører.  

Det er også en målsetting for UiB å øke gjennomføringsgraden blant studentene. Frafall på utdanningsløp 
som Integrert master i odontologi er kostbart. Det er avgjørende at rekrutteringen av studenter til denne 
type utdanningsløpet skjer på bakgrunn av kunnskap om yrket. I denne sammenheng kan simulatorene 
spille en viktig rolle. Videregående elever vil kunne få prøve seg som tannlege ved bruk av simulatorene.  

Simulatorene vil også kunne brukes i undervisningsopplegg og evaluering for etter- og videreutdanning, 
som spesialistutdanning og kvalifiseringsprogrammet (kvalifisering av tannleger utdannet utenfor EU). Man 
kan også tenke seg at andre samarbeidspartnere kan kurses ved UiB sine ferdighetssentre. Vi er tilknyttet et 
internasjonalt nettverk som arbeider med videreutvikling av Simodontene og hvordan de kan benyttes i 
odontologiundervisning internasjonalt. Det er etablert en superbrukergruppe ved IKO der hver fagseksjon 
er representert. Prosjektet vil videreføres med implementering av alle fagfelt fra 2017 etter hvert som 
programvaren blir videreutviklet. 

Prosjektet treffer flere av PEK sine prioriterte områder: 1) Rekruttering og samarbeid med videregående 
skoler: IKO ønsker at simulatorene skal kunne brukes under besøk fra videregående skoler, slik at det kan 
spres kunnskap om yrkene tannlege og tannpleier og utdanningsløpene som gis ved UiB, 2) 
Studiegjennomføring og tiltak for å få studentene til å lykkes: IKO vil bruke simulatorene i tidlige 
innføringskurs og ferdighetstrening slik at studentene får en digital og aktiv læringssituasjon som mener vil 
kunne gi økt læringsutbytte og større mestringsfølelse, 3) Etter- og videreutdanning, samt 
internasjonalisering: simulatorene vil kunne brukes for både spesialistkandidater, kvalifiseringskandidater 
og internasjonale studenter. I sistnevnte gruppe er det stort sprik i nivået på studentene, og mye testing av 
nivå og standardisering skjer på Ferdighetssenteret pr i dag og fremover vil simulatorene kunne inngå i 
denne treningen. 

 
 

 

3. Kostnadsoverslag: 
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Eigne midlar (unnateke løn): Husleie, vedlikehold, kostnader ved spørreundersøkelse, og 
publiseringskostnader; førsteamanuensis Marit Øilo bidrar med ca 20 % av sin stilling inn i prosjektet i 
første halvår 2016. Torgils Lægreid bidrar med ca 10% i hele 2016. 
Løyving frå PEK: lønn til en 50 % stilling i 5 måneder (KR 143.985), 20 % stilling i 7 måneder (KR 86.107), 
reise for 2 stk til utviklerne ved MOOG og Acta (University of Amsterdam) i Nederland for opplæring (ca KR 
30.000), reise for 2 til internasjonalt møte om Simodonter i Odontologiundervisning i forskningsnettverket 
(ca KR 20.000). 
Totalt: KR 280.092 

 

 

4: Prosjektets framdriftsplan med ev. milepælar, ansvars- og ressursfordeling: 
 

Framdrift:  
Prosjektet med bruk av Simulatorer i undervisningen er allerede i gang, men for å utnytte potensialet i utstyret 
kreves en betydelig innstas på opplæring og tilpassing til våre behov. Vi planlegger å begynne dette i januar 
2016, med en periode med opplæring av alt undervisningspersonell over en 5 måneders periode. Til dette 
ønsker vi å frikjøpe to instruktørtannleger (Christine Jonsgar og Jeonathan Porat), som allerede er godt kjent 
med utstyret, i henholdsvis 20% og 30% av sin stilling i 5 måneder fra 1. januar 2016. Dette for å ha tid til å 
gjennomføre intensivopplæring ved besøk hos utviklerne i Amsterdam (MOOG og ACTA), samt til å lage kurs 
for alle lærere ved instituttet i etterkant. Disse skal også lære hvordan man lager virtuelle pasientkasus til bruk 
som eksamensoppgaver. Videre ønsker vi å frikjøpe J Porat i 20% av sin stilling ut året (7 mnd) til å følge opp 
bruken av Simulatorene ved de ulike fagseksjonene. Han vil få hovedansvar for opplæring og oppfølging av 
emneansvarlige/undervisere på Bachelor i tannpleie og Integrert master i odontologi. Videre skal leder og 
nestleder for superbrukergruppen, førsteamanuensis Marit Øilo og seksjonsovertannlege Torgils Lægreid, 
delta i det internasjonale forumet for læresteder som har Simodonter, for å høste kunnskap og erfaring fra 
andre. De skal også evaluere undervisningsutbyttet av simulatorer i odontologiundervisningen ved hjelp av 
spørreundersøkelser blant studenter og ansatte. 
  
Prosjektet deles i 5: 1) opplæring av undervisere i to trinn, der 2 superbrukere skal få opplæring av 
programutviklere i Nederland, disse skal videre lære opp lærerstaben ved IKO, 2) implementering i obligatorisk 
undervisning, og 3) Lage et opplegg for rekruttering av potensielle søker med besøksdag for VGS elever 
tilsvarende årets forsøksordning 4) utvikle kurspakker og egnede oppgaver til ulike fagseksjoner, 5) evaluering 
av simulatorundervisning i aktuelle emner og gjennomgang av søkertall og frafallstall i de kommende årene.  

 
Tidsplan (Deltakere er nevnt med initialer, ansvarlige i fet skrift) Jan-feb Mars-Juni Aug-des 2017 

Opplæring av 2 superbrukere hos programutviklere  (JP, CJ) x    

Opplæring lærerstab IKO (JP, CJ, MØ, TL)  x   

Oppfølging/implementering i ulike fag (JP)   x  

VGS besøk/rekruttering (JP, MØ, TL)  x  x 

Utvikle kurspakker til ulike fagseksjoner (JP, MØ)  x   

Virtuell eksamenspasient (JP, CJ, MØ, TL)   x x 

Evaluering, spørreundersøkelser studenter og ansatte (MØ, TL)    x 

 
 

 

5. Plan for evaluering og rapportering av resultat:  
 

Evalueringsopplegg:  
Evalueringen av emner vil følge rutiner i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem. I tillegg vil bruken av 
simulatorene i undervisningen i de respektive emnene hvor de tas i bruk, bli evaluert med et ekstra 
spørsmålssett relatert i anvendelsen av simulatorene spesielt med tanke på læringssituasjon og 
læringsutbytte. 
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En spørreundersøkelse er allerede igangsatt for å evaluere en kontrollgruppe blant nåværende studenter uten 

erfaring med Simulatorene. 
 

 

6. Overføringsverdi til andre fagmiljø: 
 

Bruk av Simulatorer i praktisk undervisning har stor overføringsverdi for mange fagfelt somkrever både 
praktiske og teoretiske ferdigheter, eksempelvis; alle typer kirurgi på mennesker og dyr, laserbehandling, 
fysioterapi, manøvrering av komplisert teknisk utstyr eller maskiner eks flysimulator for pilotopplæring, 
ingeniørtekniske prosedyrer osv. Per i dag er programmet kun ferdigutviklet for to fagseksjoner. Vi vil ved 
deltakelse i det internasjonale forumet kunne få anledning til å påvirke videreutviklingen av simulatorene til 
de andre odontologiske fagfeltene. 
Bruk av simulatorer vil gi studentene et bredere erfaringsgrunnlag før de skal utføre de ulike 
arbeidsoppgavene i praksis, dette vil gi økt sikkerhet for studenten selv, for eventuelle pasienter, samt 
minimere skader på kostbart utstyr. 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 

 

  

  

 

Søknad om PEK midler 2016 
Søknad fra: Institutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet ved visestyrer 

for undervisning, Marit Bakke 

 

1) Om prosjektet 

 

Tittel: Utvikling av rekrutteringsarbeidet ved Institutt for biomedisin og MOF ved hjelp av 

digitale læremidler. 

 

Søknadsbeløp: 30.000.- NOK 

 

Institutt for biomedisin søker herved PEK-midler for innkjøp av et klassesett med nettbrett til 

bruk i rekrutteringsarbeid. Instituttet bedriver et omfattende rekrutteringsarbeid rettet først og 

fremst mot videregående skoler i regionen. Institutt for biomedisin er ”inngangsportalen” for 

de aller fleste studenter ved MOF, og vår innsats i rekrutteringsarbeidet er derfor viktig for å 

sikre en jevn tilgang av motiverte studenter. Ved bruk av nettbrett kan vi videreutvikle 

tilbudet vi gir besøkende gjennom å øke interaktiviteten og læringsutbyttet.  

 

2) Målsetting, forankring og relevans 

 

Målsetting  
Formålet er å utvikle instituttets utadrettede virksomhet for å øke interessen for virksomheten 

ved instituttet og MOF blant skoleelever (med særlig vekt på videregående skoler), og dermed 

øke rekrutteringen til de studieretninger instituttet og fakultetet tilbyr. En økt satsning på 

denne virksomheten vil være direkte relevant i forhold til UiBs strategiske plan om å 

rekruttere de beste studenter gjennom en god introduksjon til våre utdanningstilbud. 

 

 

Forankring 

Betydningen av godt rekrutteringsarbeid og bruk av digitale læremidler er forankret i 

strategiske planer og utdanningsmeldinger både på institutt, fakultet og universitetsnivå. 

Rekrutteringsarbeidet som skal videreutvikles er også svært godt forankret i instituttets 

virksomhet (som spesifisert under). Både vitenskapelige og tekniske ansatte har i en årrekke 

aktivt deltatt i dette, og selv om tilbudet er populært er det nødvendig å utvikle dette og bruke 

hjelpemidler som fenger ungdom. 

Referanse Dato 

2015/5279-ASA 24.09.2015 
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Oversikt over rekrutteringsarbeidet ved Institutt for biomedisin:  

1) Siden 2007 har instituttet hatt et etablert besøkstilbud rettet mot videregående skoler. 

Det tilbys et utvalg av aktiviteter og foredrag som er lett synlige på instituttets 

nettsider. Opplegget er basert på at lærere tar kontakt med ønsker for sin klasse. Det 

tilbys dermed et besøk med program ut fra hva gjestene ønsker. Selv om kapasitet mhp 

personale og lokaler spiller inn, klarer vi oftest å imøtekomme ønskene. 

Gjennomsnittlig 10 skoleklasser benytter seg av tilbudt hvert år.  

 

2) Siden 2009 er instituttet ansvarlig for to besøksdager pr år i forbindelse med ”fagdag” 

for ungdomsskolen. Tilbudet ved Institutt for biomedisin fylles alltid opp med to 

klasser à 30 elever. 

 

3) Instituttet var aktivt inne i arrangementet ”Åpen dag” da fakultetet deltok for første 

gang i 2015. Vi vil fortsette å tilby aktiviteter i forbindelse med dette. 

 

4) Det har siden 2007 også vært arrangert besøk rettet mot lærere i den videregående 

skolen i samarbeid med ”Skolelaboratoriet for realfag” ved UiB. Vi tilbyr 

fagforelesninger samt en omvisning der lærerne informeres om aktivitetene vi tilbyr 

besøkende skoleklasser. Dette er også en viktig del av rekrutteringsarbeidet siden 

lærere som har vært med på dette arrangementet ofte kommer igjen med sine klasser i 

andre sammenhenger. 

  

5) For første gang i 2015 arrangerte vi også ”Bachelordag” hvor vi inviterte studenter i 

Bergensområdet til et informasjonsmøte om masterprogrammet i biomedisin med 

påfølgende omvisning/demonstrasjoner. Dette var et svært populært arrangement som 

vi vil holde årlig. 

  

Relevans  
Det er svært relevant å benytte digitale hjelpemidler i rekrutteringsarbeidet. Bruk av nettbrett i 

denne sammenhengen vil gi mer variert formidling/undervisning og fenge unge mennesker på 

en annen måte enn det vi hittil har hatt mulighet til. Vi vil benytte både eksisterende 

løsninger, samt utvikle fagspesifikke tilbud. Til å begynne med vil vi utvide og utvikle noen 

av våre mest populære aktiviteter:  

 

1) Omvisning i anatomisk samling. Disse besøkene er i dag en ren omvisning med et kort 

foredrag først, før elevene selv går rundt på museet og ser, og personale er tilgengelig for 

spørsmål. Her vil vi i første omgang utvikle oppgavesamlinger (quiz), som tilpasses de 

forskjellige besøkendes bakgrunn og nivå.  

 

2) Medisinske undersøkelser. I denne aktiviteten gjennomfører elevene enkle medisinske 

undersøkelser på hverandre som ultralyd, ekg og spirometri. Ved bruk av nettbrett kan de 

praktiske øvelsene avsluttes med oppgavesett som gir elevene mulighet til å reflektere over 

resultatene de har oppnådd, og strukturer de har sett. 

 

 

3) Kostnadsoverslag 

Vi søker om midler til totalt 20 nettbrett av typen ACER Iconia A3-A20 10" HD 16GB SSD, 

Android 4.4 med en ca. pris på 1 500 kr pr. stk fra Imento 

http://shop.imento.no/partdetail.aspx?q=p:7611532
http://shop.imento.no/partdetail.aspx?q=p:7611532
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20 x 1 500 : 30 000 kr 

 
 
 
 

 

4) Prosjektets framdriftsplan med evt. Milepæler, ansvars og ressursfordeling  

 

Overingeniør Bianca Nygård skal ha ansvaret for at bruk av nettbrettene tas i bruk i 

rekrutteringsarbeidet. Nygård har hatt ansvaret for rekrutteringsarbeidet ved instituttet siden 

2007. Hun har vært svært aktiv i dette arbeidet, og hennes innsats er en avgjørende faktor for 

at tilbudet er så godt og populært som det er i dag.  

 

Fremdriftsplan/Milepæler 

 

Innkjøp av nettbrett  vår 2016 

 

Utvikling av oppgaver og tester vår 2016 

 

Gjennomføring av besøk i anatomisk samling med avslutningstester for skoleklasser fra 

videregående skoler i løpet av høst 2016. 

 

Besøk av lærere fra videregående skoler med omvisning i anatomisk samling og medisinske 

undersøkelser med tilhørende oppgavesett på brett november 2016. 

 

 

5) Overføringsverdi til andre fagmiljø 

 

Vi foreslår her et opplegg som er relativt lite resurskrevende, men som vi mener vil gi et 

betydelig løft i interessen for medisinske fag hos besøkende skolelever. Bruk av digitale 

løsninger i rekrutteringsarbeid og undervisningen er aktuelt i de aller fleste fagfelt, og vi 

bidrar gjerne med den kompetansen og erfaringen vi opparbeider inn mot andre miljøer ved 

UiB. 

 

I første omgang vil nettbrettene bli brukt i rekrutteringsarbeidet som beskrevet over. Vi ser 

imidlertid et stort potensiale for også å bruke nettbrettene i undervisning av studenter ved 

MOF. Dette kan være spesielt aktuelt inn mot gruppearbeid og kollokvier, og særlig ved 

eventuelt fremtidig innkjøp av relevante programvarer. 

 
 

 

Vennlig hilsen 

 

Marit Bakke 

Visestyrer for undervisning  
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SØKNADSSKJEMA - PEK 
Program for evaluering og kvalitetsutvikling 2016 

Fakultet: MOF og MNF 

Dato:  

1: Om prosjektet:  
 Tittel og kort omtale: 

  

Utvikling av kurs i klinisk farmasi i samarbeid med School of Pharmacy ved University of East 
Anglia, Haukeland Universitetssykehus og Sjukehusapoteka Vest. 
 
Det er økende behov for farmasøyter med kompetanse i klinisk farmasi til arbeid i sykehus og andre 
deler av helsetjenesten. Farmasistudiet bør derfor i større grad enn tidligere gi studentene innsikt i og 
erfaring med pasientrettet arbeid. Unik erfaring og kompetanse på dette feltet vil kunne erverves ved 
samarbeid med sykehus og undervisningsinstitusjoner som har erfaring med praksis-, forskning- og 
undervisning innen klinisk farmasi. 
 
I farmasistudentenes obligatoriske opphold ved University of East Anglia har det inngått kurs i klinisk 
farmasi. I dette kurset har studentene blant annet gjennomført intervjuer av pasienter ved Norfolk and 
Norwich University Hospital om legemiddelbruk under veiledning av farmasøyter ved sykehuset. 
Tilsvarende kurs er nå under etablering ved Universitetet i Bergen i samarbeid School of Pharmacy 
ved University of East Anglia, Haukeland Universitetssykehus og Sjukehusapoteka Vest. Dette er et 
nybrottsarbeid for de involverte i Bergen der samarbeid med erfarne ansatte ved University of East 
Anglia og Norwich hospital er av avgjørende betydning. Det vil derfor være meget nyttig at ansatte fra 
disse institusjonene deltar i planlegging og gjennomføring av de første kursene i klinisk farmasi i 
Bergen. Gjennom dette samarbeidet vil undervisningstilbudet kunne etableres her og de ansatte i 
Bergen tilegne seg erfaring til selv å gjennomføre undervisningen her etter endt prosjektperiode. 
Kjennskap til arbeidet og det etablerte kurstilbudet vil også være nyttig for andre farmasøytiske 
fagmiljøer og tilsvarende nasjonalt og internasjonalt. 

  
 

 2: Målsetting, forankring og relevans: 
Målsetting: Etablering av kurs i klinisk farmasi ved Universitetet i Bergen. 

 

Forankring og relevans i forhold til strategisk plan og Utdanningsmeldinga:  

 

Prioritert, internasjonalt orientert og framtidsrettet undervisningstilbud i farmasistudiet ved 

Universitetet i Bergen.  

 

Disse målsetningene forankret i Stortingsmelding 13 og våre strategiplan. 

 
Av Stortingsmelding 13, «Samspillsmeldingen», fremgår det at:  
 
«Utdanningsinstitusjonene er i sitt samfunnsoppdrag forpliktet til å tilpasse utdanningstilbudet til 
studentenes ønsker på den ene siden og arbeidslivets behov for kompetanse på den andre.»  
 
Av strategiplanen framgår: 
 
-Våre studieprogrammer skal være tilpasset samfunnets behov med hensyn til kapasitet og 
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innhold. (samfunnets behov er kliniske farmasøyter). 
-Vi skal ha studieprogrammer som legger til rette for livslang læring, utvikling av selvstendig kritisk 
tenkning, evne til beslutningstaking og samarbeid (samarbeid med andre grupper av 

helsepersonell på sykehuspost). 

-Våre studieprogrammer skal være basert på dokumenterte pedagogiske prinsipper med 
studentaktiviserende læringsformer, og vi skal rekruttere dyktige undervisere (læring i praksis). 

 
 

 

3. Kostnadsoverslag: 
 

Eigne midlar (unnateke løn):kr. 50 000  

Løyving frå PEK: kr. 150 000 

Totalt: 200 000 

 

Utgiftspunkt  Nkr 

Studiereise/treningsopphold for UiB-ansatte fra Bergen til Norwich  50 000 

Studiereise/treningsopphold for farmasøyter fra Bergen til Norwich  30 000 

Frikjøp av farmasøyter til deltagelse på kurs og oppfølging 80 000 

Reise og oppholdsutgifter for lærere fra UEA til Bergen 20 000 

Godtgjørelse for lærere fra UEA (forberedelse, undervisning, oppfølging) 20 000 

SUM 200 000 

 

 
 

 

4: Prosjektets framdriftsplan med ev. milepælar, ansvars- og ressursfordeling: 
 

Framdrift:  
I prosjektet skal det planlegges og gjennomføres kurs i klinisk farmasi inkl. eksamen og 
oppfølging/formidling i 2016 og 2017 i samarbeid mellom ansatte fra UEA, UIB, sykehus og 
sykehusapotek. Farmasøyt(er) fra Boots? 
 
Vår 2016:  
Studiereise/treningsopphold for UiB-ansatte og (sykehus)farmasøyter? fra Bergen til Norwich. 
Planlegging av kurs høsten 2016. 
 
Høst 2016: 
Gjennomføring av kurs i Bergen med bidragsytere fra sykehusapotek, UiB ansatte og personell fra 
UEA. 
 
Vår 2017: 
Evaluering, oppsummerende konferanse, rapportering, formidling og planlegging av kurs høsten 
2017. 
 
Klinisk institutt 2/Senter for farmasi dekker utgifter til lønn og reiser for egne ansatte. 
Tildelte PEK-midler dekker utgifter til godtgjørelse, reise- og oppholdsutgifter for andre bidragsytere 
fra University of East Anglia og Sjukehusapoteka Vest. 
 
Den emneansvarlige Professor David Wright vil være ansvarlig for prosjektet.  
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5. Plan for evaluering og rapportering av resultat:  
 

Evalueringsopplegg:  
 

1) Studentevaluering pr. nett med oppfølgende evalueringsmøte som for andre emner. 
 

2) Spørreskjemabasert erfaringsinnhenting fra involverte lærere og samarbeidspartnere i 
Bergen i etterkant av kurset høsten 2016 med oppfølgingsmøte for de involverte våren 2017.  

Arbeidet i prosjektet og resultatene fra student- og medarbeiderevalueringer sammenfattes i rapport 
som framlegges for Programutvalget for farmasi og Styringsgruppen for farmasi.  Informasjon om det 
prosjektet og det nye (internasjonale) kurset publiseres i Norsk Farmasøytisk tidsskrift, presenteres 
på Farmasidagene og andre relevante interne og eksterne fora.  

 

6. Overføringsverdi til andre fagmiljø: 
 

Overføringsverdi:  
 
Prosjektet vil ha overføringsverdi for utvikling av undervisning i alle fagområder som kan ha nytte av 
internasjonal inspirasjon. 
 
Prosjektet vil ha særlig høy overføringsverdi for fagmiljøer som er involvert i undervisning innen 
farmasi og andre helsefag der mer framtidsrettede modeller for tjenesteyting er etablert i andre land. 

 

7: Eventuelle tilleggsopplysningar:  
 

Tilleggsopplysningar:  
 

Søknadsfrist: 30. september 
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Fra MN-fakultetet 

 

Studieadministrativ avdeling 

  
  

 
Søknader om PEK- midler 2016 - inklusive Uglepris 
fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

Vi viser til brev datert 19.6.2015 fra Studieadministrativ avdeling vedrørende utlysning av 

midler under PEK. Henvendelsen gikk videre til fakultetets institutter. 

 

Belønning for god studiekvalitet (Ugleprisen) 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har i år 2-to- kandidater. 

 

Fakultetet mener at begge emnene som her trekkes frem vil være verdige vinnere av 

Ugleprisen. De representerer begge variert undervisning med fokus på interaksjon og 

studentmedvirkning, som får meget positive tilbakemeldinger fra studentene, og 

undervisningsmetoder som burde ha stor overføringsverdi til annen undervisning ved 

Universitetet i Bergen.  

 

Institutt for biologi fremmer forslag om å gi Ugleprisen til emnet BIO100 
(jnr. post 12) 
BIO100 tar i bruk ny teknologi for å aktivisere studentene i store grupper og følger dem opp 

på de kommunikasjonsplattformene der studenter i 2015 er aktive. Samtidig tilrettelegges 

møtet mellom mennesker for personlig oppfølging. Flertallet av de som tar BIO100 er 

førstesemesterstudenter som gjennom hyppige deleksamener får delmål å arbeide mot, og 

opplegget har likhetstrekk med det som foregår i videregående skole. Slik får de en myk 

overgang til universitetsstudier, og tidlig følelsen av kontroll over sin egen læring og en 

struktur i studiet.  

 

Institutt for geovitenskap fremmer forslag om å gi Ugleprisen til emnet GEOV 252 
(jnr. post 16) 
GEOV 252 er etter fakultetets oppfatning et meget godt eksempel på en gjennomtenkt 

anvendelse av ulike undervisningskomponenter som samlet sett gir studentene et godt 

læringsutbytte, både med hensyn på fagspesifikk kunnskap, ferdigheter og generell 

kompetanse. Gjennom teoretiske og praktiske forberedelser, seminarer og 

studentpresentasjoner legges grunnlaget for aktiv anvendelse av fagkunnskap for å kunne 

tolke reelle situasjoner i felt, og for vitenskapelig rapportskriving. Kurset har også en 

internasjonal dimensjon.  

 

Prioritering av søknadene: Fakultetet mener begge søknadene bør bli vurdert av en sentral  

uhildet komite på fritt grunnlag. 

 

Referanse Dato 

2015/5279-HAS 30.09.2015 
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Fakultets- eller institusjonsbaserte prosjekt  

Det er kommet inn 1 søknad til utviklingsmidler i PEK 
- Institutt for biologi (jnr. post 19) 
 
Institutt for biologi søker prosjektet – Veier til frafall- 
Fakultetet mener dette prosjektet er meget relevant innenfor PEK sin satsning på  
- Studiegjennomføring og frafall-  
Det samsvarer også med fakultetets egen strategi om å øke fokus på 
studiegjennomføringen. Hittil har dette arbeidet i stor grad vært utført på et praktisk nivå 
gjennomen rekke ulike konkrete tiltak, mens dette prosjektet vil kunne si mer om effektene av 
slike tiltak gjennom forskning.    
 
Det søkes om 85.600 kroner for 2016, med plan om nye søknader for oppfølging i ytterligere 
2 år. 
 
 
 
 
 
 

Harald Walderhaug 

Prodekan for utdanning 

 

 

 

 

Eli Neshavn Høie 

Studiesjef 

 

 

 

Kopi: 

- Institutt for geovitenskap 
- Institutt for biologi 
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Utdrag fra oversendingsbrev fra MN fakultetet: 

 

Belønning for god studiekvalitet (Ugleprisen) 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har i år 2-to- kandidater. 

 

Fakultetet mener at begge emnene som her trekkes frem vil være verdige vinnere av Ugleprisen. De 

representerer begge variert undervisning med fokus på interaksjon og studentmedvirkning, som får 

meget positive tilbakemeldinger fra studentene, og undervisningsmetoder som burde ha stor 

overføringsverdi til annen undervisning ved Universitetet i Bergen.  

 

Institutt for biologi fremmer forslag om å gi Ugleprisen til emnet BIO100 
(jnr. post 12) 
BIO100 tar i bruk ny teknologi for å aktivisere studentene i store grupper og følger dem opp på de 

kommunikasjonsplattformene der studenter i 2015 er aktive. Samtidig tilrettelegges møtet mellom 

mennesker for personlig oppfølging. Flertallet av de som tar BIO100 er førstesemesterstudenter som 

gjennom hyppige deleksamener får delmål å arbeide mot, og opplegget har likhetstrekk med det som 

foregår i videregående skole. Slik får de en myk overgang til universitetsstudier, og tidlig følelsen av 

kontroll over sin egen læring og en struktur i studiet.  

 

Institutt for geovitenskap fremmer forslag om å gi Ugleprisen til emnet GEOV 252 
(jnr. post 16) 
GEOV 252 er etter fakultetets oppfatning et meget godt eksempel på en gjennomtenkt anvendelse av 

ulike undervisningskomponenter som samlet sett gir studentene et godt læringsutbytte, både med 

hensyn på fagspesifikk kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Gjennom teoretiske og 

praktiske forberedelser, seminarer og studentpresentasjoner legges grunnlaget for aktiv anvendelse 

av fagkunnskap for å kunne tolke reelle situasjoner i felt, og for vitenskapelig rapportskriving. Kurset 

har også en internasjonal dimensjon.  

 

Prioritering av søknadene: Fakultetet mener begge søknadene bør bli vurdert av en sentral  

uhildet komite på fritt grunnlag. 

 
 

Harald Walderhaug 

Prodekan for utdanning 

 

 

 

 

Eli Neshavn Høie 

Studiesjef 
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Prosjektets tittel:  

 

GEOV 252, Feltkurs i geologisk kartlegging på Elba, Italia 
 

 

Institusjon: UiB, Institutt for geovitenskap 

 

Prosjektansvarlige: Joachim Jacobs & Anna K. Ksienzyk 

 

Institusjonens ledelse: 

Prof. Gunn Mangerud 

Tlf: 55 58 36 00 

E-post: gunn.mangerud@uib.no 

 

Prosjektkontakt: 

Prof. Joachim Jacobs    Dr. Anna K. Ksienzyk 

Tlf: 55 58 34 32    Tlf: 55 58 33 99 

E-post: joachim.jacobs@uib.no  E-post: anna.ksienzyk@uib.no 

 

Sammendrag 

Kurset er først og fremst et feltkurs som finner sted på Elba, Italia. Kurset har inntil 16 deltakere hvert 

år. I forkant av feltkurset er det et obligatorisk forkurs med seminarer og praktiske øvelser som har 

som mål å forberede studentene på feltarbeidet. Kurset gir 10 ECTS. I 2016 skal kurset gjennomføres 

for tiende gang. Studentene tilhører fagområdene geologi og geofysikk og velger vanligvis kurset  i 

siste semester av bachelorgraden eller første del av mastergraden. 

 

Øyen Elba er spesielt godt egnet for tverrfaglig geologisk feltundervisning fordi det finnes et stort 

mangfold av bergarter fra øvre kontinentale og oseaniske skorpe, skjøvet sammen av unge tektoniske 

prosesser. Geologien på Elba komplementerer på en ideell måte hva en ellers kan studere i Norge. 

Studentene kan her anvende og utvide sine kunnskaper på en helhetlig måte. Kurset er derfor en god 

avslutning på geofagstudiet fordi det kreves fagkunnskaper fra hele studiet. Kurset har til formål å 

forberede studentene for prosjektarbeid, f.eks. i masterprosjekter eller i jobb, ved opplæring i 

geologisk bakgrunn i et ukjent område, datainnsamling i smågrupper, samt tolkning og rapportering av 

geologiske feltdata. Geologer fra Universitetet i Pisa og British Geological Survey har bidratt til 

feltundervisningen. Deltagernes positive tilbakemeldinger viser at kurset er veldig givende, oppfyller 

studentenes forventninger og bidrar til relevant kompetanseutvikling. Et ytterligere belegg for dette er 

at kurset skårer generelt veldig høyt på kursevalueringen. Flere deltakere har i tilknytning til kurset 

gjennomført sine masterprosjekt på Elba og en del resultater fra masterprosjektene har blitt presentert 

på internasjonale fagkonferanser. En vitenskapelig artikkel basert på resultatene er nå under revisjon 

hos Gondwana Research, et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift. Kurset har også ført til en 

Erasmusavtale mellom UiB og Pisa. Kurset er dermed et godt eksempel for forskningsbasert 

undervisning med høy grad av internasjonalisering. Kursopplegget har en høy grad av 

overføringsverdi til andre kurs: kurset satser på prosjekt- og problembasert tverrfaglig opplæring, som 

inkluderer datainnsamling i team, tolkning, presentasjon i en realistisk jobbsituasjon, komplementert 

med veiledet rapportering. 
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Bakgrunn 

Feltundervisning er en sentral del av undervisningen i geofag, og GEO (Institutt for Geovitenskap, 

Universitetet i Bergen) gjennomfører forskjellige feltkurs både i og utenfor Norge. Feltkursene 

fokuserer på forskjellige fagfelt, som inkluderer sedimentologi, kvartærgeologi, petroleums-geologi, 

petrologi og strukturgeologi. Elba-kurset, med sitt fokus på geologisk kartlegging, er et viktig bidrag 

til GEOs feltundervisningstilbud. 

 

Elba er en liten øy i Middelhavet med en uvanlig mangfoldig geologi. Det er et ideelt 

undervisningslaboratorium hvor geofagstudenter kan anvende og utvide sine kunnskaper på en 

helhetlig måte og kurset tas normalt i løpet av det siste semesteret av bachelorgraden eller første året 

av mastergraden. Elba komplementerer feltkursene i Norge på en ideell måte: I Norge er bergartene 

gamle og høygrads-metamorfe. Sterk erosjon over lang tid har ført til at vi i dag ser fjellkjedens røtter 

og strukturer, som har blitt dannet i den middels til dype jordskorpen. Elba er derimot sterkt påvirket 

av prosesser tilknyttet den øvre jordskorpen og yngre tektonikk. På Elba finnes det et stort mangfold 

av bergarter fra den øverste delen av jordskorpen, dannet både i kontinentale og oseaniske miljøer, 

som deretter er skjøvet sammen av unge tektoniske prosesser. Det finnes sedimentære bergarter avsatt 

på land, langs kontinentalmarginen og i dyphavet, og ikke minst et ofiolittkompleks (oseanisk 

jordskorpe på land). I tillegg er Elba kjent for sitt mangfold av mineraler og en 2000 år lang 

gruvehistorie med verdenskjente skarn- og jernmineraliseringer. Elba har noen av verdens yngste 

granitter som har blitt utvunnet for å bygge katedraler over hele Italia. Det geologiske mangfoldet er 

fundamentet for et feltkurs som er tverrfaglig, relatert til et aktivt forskningsmiljø og som har som mål 

å forberede studenter på masterarbeidet eller feltprosjekter i arbeidslivet. 

 

Kursets mål 

Formidling av omfattende fagkunnskaper 

Kursets mål er først og fremst å formidle omfattende fagkunnskaper innenfor geologisk feltarbeid, 

kartlegging og innsamling, tolkning og rapportering av geologiske data. Tolkning av geologiske kart 

og data er en kompetanse alle geologer trenger i sitt arbeidsliv, og den er sterkt basert på forståelsen av 

hvordan slike kart og data blir produsert. Geologisk kartlegging må oppleves på egenhånd for at man 

skal kunne forstå publiserte geologiske kart, og selvstendig kartlegging er derfor en essensiell del av 

kurset. Identifikasjon og nøyaktig beskrivelse av bergarter er en annen svært viktig kunnskap, og det 

krever mye erfaring som best kan skaffes i felt. Under kurset presenterer studentene 

bergartsbeskrivelser for hele gruppen om kvelden for å få tilbakemeldinger fra medstudentene (som 

gjerne har andre observasjoner) og lærere. Andre praktiske ferdigheter som læres er f. eks. å lage 

feltskisser og fotografier av geologiske strukturer, samle inn prøver, utføre strukturgeologiske 

målinger og å utvikle gode dokumentasjonsrutiner ved innsamling av prøver og data. Kurset 

omhandler ikke bare feltferdigheter, men bygger på, repeterer og utvider studentenes kunnskaper fra 

mange forskjellige emner i geovitenskap, som f. eks. sedimentologi, petrologi, mineralogi, 

strukturgeologi og tektonikk. For å forstå Elbas komplekse geologi må studentene tenke tverrfaglig og 

anvende kunnskap de har opparbeidet gjennom hele geofagstudiet. 

Formidling av vitenskapelige arbeidsmetoder 



 side 106 av 140 

 

 

 

   

106 
 

Kurset legger stor vekt på formidling av vitenskapelige arbeidsmetoder. Helt fra data- og 

prøveinnsamling i felt til nøyaktig dokumentasjon av arbeidsmetoder, kritisk omgang med data og 

faglitteratur, og korrekt kildebruk under rapportskriving. Et viktig kursmål er å formidle hvordan man 

leser og bruker vitenskapelige artikler i sitt eget arbeid, ser kritisk på publiserte data og sammenlikner 

disse med egne funn. Studentenes sluttrapport er en omfattende arbeid som skal tilfredsstille 

vitenskapelige krav. Med sin kombinasjon av innsamling og tolkning av data og rapportskriving er 

kurset en god forberedelse til masterarbeidet eller eventuelle feltprosjekter i jobber utenfor det 

akademiske miljøet. 

 

Formidling av ’soft skills’ 

Forskning er et lagarbeid som ikke bare krever gode fagkunnskaper, men i stor grad også 

organiserings-, kommunikasjons-, presentasjons- og formidlingsevner. Kurset er satt opp for å tilbyr 

en mest mulig realistisk opplevelse av vitenskapelig arbeid i team slik at studentene får trene også 

disse ferdighetene. Under forkurset arbeider studentene både selvstendig og i grupper for å oppnå 

relevant kunnskap om forskjellige aspekter av geologien på Elba og i Middelhavsområdet, og å 

formidle disse kunnskapene til sine medstudenter. Under feltkurset jobber studentene i større team (ca. 

8 studenter) med kartlegging av et felles område, men deles opp i smågrupper (2-3 studenter) til det 

daglige feltarbeidet. Studentene blir oppfordret til å bytte feltpartner under kurset, slik at de får sjanse 

til å lære fra flere medstudenter. Hver kveld presenterer smågruppene dagens innsamlede data til det 

større team for diskusjon og tolkning, og på slutten av kurset blir alle observasjoner sammenføyd til et 

geologisk kart og en sluttrapport. Å jobbe med flere (og vekslende) små feltgrupper, og samtidig 

presentere og diskutere resultatene i en større gruppe krever en systematisk, ryddig og strukturert 

fremgangsmåte og gode organiseringsferdigheter, f. eks. med hensyn til logistikk og kontinuitet av 

prøvenummer, noe som er helt vanlige utfordringer i profesjonelle geologers hverdag. 

 

Formidling av ‘transferable skills’ 

Kursets mål er å forberede studentene på selvstendig vitenskapelig arbeid i masterprosjekt eller jobb 

og de fleste ferdigheter lært på kurset er i høy grad relevant og overførbar til andre prosjekter. Gode 

feltferdigheter, vitenskapelige arbeidsmetoder og ikke minst erfaring med prosjektarbeid i en gruppe 

kan studentene gjør nytte av gjennom hele arbeidslivet. 

 

Organisering/gjennomføring 

Kurset organiseres årlig i vårsemesteret og er en sentral del av GEOs feltundervisningsprogram. I 

2016 skal kurset gjennomføres for tiende gang. Kurset er beregnet for studenter i siste semester i 

bachelorstudium eller første semester i masterstudium og gir 10 ETCS. Over årene har kurset 

kontinuerlig blittforbedret og tilpasset for å kunne tilby en erfaring som er aktuell med hensyn på 

profesjonelle kartleggingsprosjekter som regelmessig gjennomføres av geologiske undersøkelser (f. 

eks. Norges Geologiske Undersøkelse) og konsulentfirmaer. Kurset består av et forkurs, hvor 

studentene må forberede seg og gjøre seg kjent med den geologiske bakgrunnen i et ukjent område, og 

hoveddelen som er et feltkurs på øyen Elba i Italia. 

 

 

Forkurs 
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Forkurset holdes ukentlig med 2 timer/uke over ca. 2 måneder i mars-april. Målet er å forberede 

deltakere på oppgavene i felt. Studentene skaffer seg et overblikk over den regionale geologien i 

Middelhavsområdet og repeterer viktige emner fra hele geofagstudiet. Hver kursdag fokuser på et 

overordnet tema knyttet til Elbas geologi. Studentene forbereder seg individuelt på hvert tema ved 

hjelp av utvalgt faglitteratur og en samling av konkrete studiespørsmål. I klasserommet diskuteres 

studiespørsmålene i smågrupper på 4-5 studenter og deretter blir resultatene presentert for 

medstudenter og lærere. Dette gir studentene trening i både formidlingsevne og 

presentasjonsferdigheter. I tillegg kommer det en praktisk øvelse for å bli kjent med Elbas bergarter 

ved hjelp av bergartsprøver og mikroskopiske undersøkelser. Forkurset inkluderer også forelesninger 

om korrekt kildebruk i vitenskapelig arbeid og om sikkerhet i felt. Parallelt med forkurset skriver hver 

student et sammendrag om Elbas geologi (som senere blir innledningskapittel til feltrapporten). Målet 

med dette er for det første at studentene skal lese den relevante faglitteraturen og å bli kjent med 

geologien før feltundervisningen, og for det andre at studentene begynner tidlig med skriveprosessen. 

Sammendragene gjennomleses av faglærere og returneres med kommentarer tidlig under feltkurset.  

 

Feltkurs og rapportskriving 

Feltkurset gjennomføres tidlig i mai. Første del av kurset på Elba består av en 3-dagers 

innføringsekskursjon for å bli kjent med geologien og området. Denne inneholder kartleggingsøvelser 

og gjennomgang av alle bergartene som senere skal kartlegges. En av innføringsdagene blir vanligvis 

ledet av Prof. Sergio Rocchi (Universitetet i Pisa), som er en ekspert på den regionale geologien med 

spesialisering innen magmatiske bergarter på Elba. Hoveddelen av feltkurset er 6 dager med 

selvstendig geologisk kartlegging. I samsvar med standarder til profesjonelle internasjonale 

kartleggingsprosjekter jobber større team av studenter sammen for å kartlegge et felles område. Det 

daglige feltarbeidet skjer i små grupper (2-3 studenter), både helt selvstendig og med veiledning fra 

faglærere. Studentene skal i stor grad koordinere samarbeidet i både de små og store gruppene selv. 

Lærerne fungerer som konsulenter som er tilgjengelige med råd når det trenges. Feltarbeid skjer daglig 

fra klokka 9 til 17. Om kvelden samles studentene og lærerne for å diskutere dagens kartlegging, 

planlegge neste dag og ikke minst for å jobbe med rapporten. Etter kartleggingsfasen er 1-2 dager satt 

av til rapportskriving, slik at mesteparten av rapporten blir skrevet på Elba med tilgang til hjelp fra 

medstudenter og kursledere. Rapporten ferdigstilles innen 2 uker etter kurset og er grunnlaget for 

vurderingen av deltakerne. Kurset bruker bestått/ikke bestått vurdering i kombinasjon med mer 

detaljert tilbakemelding på rapporten. 

 

Pedagogiske konsepter 

Kursets mål er å forberede studentene på selvstendig vitenskapelig arbeid. For å oppnå dette satser vi 

minst mulig på tradisjonelle ‘ex-cathedra‘ forelesninger og mest mulig på selvstendig arbeid, 

gruppearbeid, praktiske erfaringer og individuell undervisning i felt. Kurset er tett tilknyttet et aktivt 

og dynamisk forskningsmiljø, noe som er svært utfordrende men også veldig motiverende for 

studentene. 

 

Praktiske erfaringer og selvstendig arbeid 

Studentene skal være aktive deltakere og ta med seg gode praktiske erfaringer som kan anvendes i 

fremtidige forskningsprosjekter. Det begynner med forkurset, hvor studentene lærer å lese og jobbe 

med vitenskapelig litteratur ved hjelp av utvalgte vitenskapelige artikler, veiledende studiespørsmål og 
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gruppediskusjoner. I felt legges det stor vekt på praktiske erfaringer, som er den eneste måten gode 

feltferdigheter kan oppnås. Studentene gjør alt selv, fra innhenting til tolkning av data, bilder og 

prøver som trengs til å skrive sluttrapporten. Kurset tilbyr studentene muligheten til å gå ut på egen 

hånd og teste deres ferdigheter i et trygt og klart definert området med kontinuerlig tilgang på råd og 

veiledning når det trengs. Gruppearbeid er svært viktig i nesten alle fagfelt og her lærer studentene å 

jobbe i team og å organisere seg som gruppe. 

 

Kontinuerlig veiledning under rapportskriving 

Rapportskriving skjer før, under og etter feltkurset, dels individuelt og dels som gruppearbeid og med 

intensiv oppfølging og tilbakemelding fra lærere under hele prosessen. Dette er en stor forskjell fra 

tradisjonelle feltundervisning hvor studentene som oftest, hver for seg, skriver rapporten hjemme etter 

at kurset er gjennomført.. Skriveprosessen begynner allerede under forkurset med et sammendrag om 

Elbas geologi og studentene får tidlig tilbakemelding på dette. Store deler av rapporten skrives på Elba 

og studentene oppfordres til å lese, kommentere og diskutere hverandres rapporter. 

Bergartsbekrivelsene, som er en stor og utfordrende del av feltrapporten, blir presentert og diskutert i 

hele gruppen hver kveld. Etter kurset holdes det spørretimer for å tilby hjelp med rapportskriving helt 

til siste kapittel er ferdig. Den ferdige rapporten vurderes og kommenteres av lærerne slik at også dette 

bidrar til deltagernes opplæring.  

 

Forskningsbasert undervisning 

Elba og hele Middelhavsområdet er et område der geo-forskning er veldig aktuelt. Geologien er 

komplisert og mange internasjonale forskningsgrupper jobber med å løse puslespillet. Som et resultat 

av dette kommer det nye publikasjoner ut hvert år. Kurset bygger på den vitenskapelige litteraturen og 

bruker aktuelle publikasjoner for å formidle de nyeste teoriene om geologien i Middelhavet. Ikke 

minst har kurset inspirert våre egne forskningsprosjekter på Elba, og ført til et godt og tett samarbeid 

med italienske kollegaer. Frem til i dag har fem masterprosjekt vært tilknyttet kurset, fire i Bergen og 

ett ved Universitetet i Pisa. Resultatene fra masterprosjektene er av stor regional betydning, men er 

også veldig relevante for større fagområder, spesielt for rekonstruksjonen av superkontinentet 

Gondwana. De har blitt presentert på internasjonale fagkonferanser og er på vei til å bli publisert på 

høyt nivå. En artikkel er for øyeblikket under revisjon hos Gondwana Research (Impact factor: 8,23), 

flere andre publikasjoner er i forberedelsesfasen. Forskningsresultatene fra masterprosjektene blir også 

formidlet og diskutert på feltkurset. Masterkandidatene har vært med på feltkurs flere år og italienske 

kolleger som er involvert i masterprosjektene kommer på besøk under feltoppholdet. Når alle samles 

om kvelden til felles middag blir det en livlig diskusjon om geologien, noe som bidrar til at studentene 

deltar i et aktivt forskningsmiljø. 

 

Internasjonalisering 

Kurset har ført til en Erasmus avtale med Universitetet i Pisa, Italia, blant annet med utveksling av en 

professor innenfor Erasmus’ mobilitetsprogram. Prof. Sergio Rocchi har undervist på forskjellige kurs 

på Institutt for geovitenskap, UiB, i høstsemesteret 2015. Som ekspert på geologien i 

Middelhavsområdet er han med på Elba feltkurset for å lede en av innledningsdagene og/eller lede en 

ekskursjon til noen av verdens yngste eksponerte intrusivkomplekser med spektakulære lakkoliter og 

magma mixing strukturer. Kurset har videre bidratt til et godt og produktivt samarbeid med 

Universitetet i Pisa, inkl. felles veiledning av flere master kandidater og utveksling av forskere. I 2014 
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var Dr. Bob Thomas fra British Geological Survey med på kurset for å formidle sin omfattende 

kunnskap i geologisk kartlegging på nesten alle kontinent. 

 

Kursets formidling, digitalisering, framover  

I tillegg til Elbarapporten har vi nesten hvert år hatt et lite fellesprosjekt som har inkludert: a) 

konkurranse om de beste geologiske bildene, b) en Elba kursposter, som stilles ut på instituttet, c) en 

representativ bergartssamling som stilles ut ved GEO. I 2014 lagde studentene en kort film om 

Elbakurset. I neste omgang ønsker vi å inkludere kurset i DigUiB. Kurset har et stort potensial for 

filmdokumentasjon og digitalisering  

 

Kursevaluasjon 

Kurset har blitt evaluert av studenter i 2009 og 2012-2015 og har gjennomgående fått svært gode 

tilbakemeldinger. F.eks. svarte 69-89 % av studentene at kurset var veldig givende og 69-93 % svarte 

at kurset i høy grad har gitt innsikt i fagets arbeids- og tankemåter. 71-100 % av studentene vurderte 

feltundervisningen som både veldig relevant og engasjerende. Utfyllende kommentarer er generelt 

veldig positive og mange studenter mener at kurset burde vært obligatorisk. Et sammendrag av 

kursevalueringer er vedlagt, men noen utvalgte kommentarer fra studentene presenteres her: 

 

Utvalgte utfyllende kommentarer fra studentene: 

 Helt sjef. Strålende feltkurs. Så inspirerende kombinasjonen av å ferdes alene (2 & 2) og å bli veiledet. 

 Et kjempebra kurs! Lært utrolig mye. 

 Utrolig lærerikt og engasjerende. 

 Fantastisk feltkurs, god organisering og engasjerte lærere! 

 Peace and love! Jeg føler meg godt utrustet til nye feltarbeid!  

 Utrolig lærerik og kjekk tur! 

 Meget fornøyd med kurset! Kan og vil anbefales til medstudenter. 

 Bra med diskusjon og evaluering av bergartsbeskriving. 

 Fungerte fint med 7 stk. på en gruppe. Da kan en rullere på hvem en er i felt med, og lære av hverandre. God 

erfaring å samarbeide med flere. 

 Veldig bra og lærerikt feltkurs, vil anbefale det videre til andre. 

 Very good pedagogical structuring with repeating basic principles that were essential to occur in several 

different forms and could always be picked up again. 

 Great engagement of the teachers to create a good learning atmosphere as well as a very harmonic group 

dynamic. 

 Gruppe på 7 personer har fungert bra! Da fikk vi mulighet til å variere arbeidspartner, samtidig som vi 

kunne løse problemstillinger/diskutere som en stor gruppe. 

 Rock descriptions har vært en god mulighet til å lære hvordan denne skal skrives. 

 Burde vært obligatorisk. 

 

Overføringsverdi til andre kurs 

Flere aspekter av kurset har stor overføringsverdi til andre kurs. Først og fremst har kurset høy 

arbeidslivsrelevans, idet viktig fagkunnskap blir formidlet på en  måte som i høy grad tilsvarer en 

realistisk jobbsituasjon , noe som gir stor innsikt i fagets arbeids- og tenkemåte. Mer generelt er 

kursets praksisbaserte tilnærming noe som ofte savnes i utdanningssammenheng. Et av kursets 

kjennetegn er at studenter får muligheten til å gjøre egne erfaringer, f. eks. med organisering av 

feltarbeid og datainnsamling, noe som ofte er fraværende i den akademiske utdanningen, men meget 

relevant som forberedelse til egne forskningsprosjekt. Istedenfor å fokusere på bare ett fagspesifikt 

emne, fokuserer kurset på en større problemstilling – å forstå geologien i kartleggingsområde – og å 

utfordre studentene til å tenke tverrfaglig og bruke kunnskap fra hele studiet for å utvikle en geologisk 
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fortolkning. Slik problemorientert undervisning er spennende for lærere og veldig motiverende for 

studentene og kan med fordel anvendes i andre fag. Videre skiller kurset seg fra mange andre kurs, 

idet rapportskriving er en viktig del av selve kursgjennomførelsen og ikke noe som skjer etterpå. Dette 

har utelukkende gitt gode tilbakemeldinger og ført til gode erfaringer både for studenter og lærere, og 

kan klart anbefales for andre kurs. Kurset integrerer på en helt naturlig måte viktige vitenskapelige 

ferdigheter som presentasjon og formidling av geologiske data, kritisk omgang med litteratur og 

korrekt kildebruk i geofagundervisning. Dette veileder studentene til selvstendig og teambasert 

vitenskapelig, men samtidig pragmatisk og løsningsorientert arbeid. 
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FRA MOF:  

Studieadministrativ avdeling 
 

  
  

Nominasjon til Ugleprisen fra Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Vi viser til utlysning om Ugleprisen 19. juni 2015. 

 

Det medisinsk-odontologiske fakultet delte i juni ut fakultetets Studiekvalitetspris for 2015. 

Fakultetet mottok til sammen fem begrunnede nominasjoner av undervisningsmiljøer. Disse 

ble vurdert av «Utvidet studieledelse», som består av visestyrere for undervisning ved alle 

instituttene ved fakultetet, lederne av alle studieprogrammene, og to studentrepresentanter. 

 

Etter drøfting og votering ble Seksjon for oftalmologi, Klinisk institutt 1 tildelt 

Studiekvalitetsprisen for 2015 for et særlig vellykket tiltak for studiekvalitet. På bakgrunn av 

dette fremmer Det medisinsk-odontologiske fakultet forslag om at Seksjon for oftalmologi 

tildeles UiBs Uglepris for 2015. 

 

Forslaget beskriver et forbilledlig undervisningselement med betydelig overføringsverdi. 

Undervisningen er studentaktiviserende og motiverende, har direkte overføringsverdi, og har 

også resultert i en publikasjon i internasjonalt tidsskrift.  

 

Det dreier seg om et nytt, frivillig undervisningstilbud for å styrke legestudentenes praktiske 

ferdigheter i oftalmoskopi (undersøkelse av netthinnen / øyenbunnen). Det tas bilder av 

studentenes øyenbunn, studentene skal så forsøke i løpet av undervisningsperioden å 

identifisere «eieren» av hvert bilde, gjennom undersøkelse av hverandre med oftalmoskopi. 

Dette er organisert som en premiert konkurranse, og hensikten er å stimulere til 

mengdetrening i oftalmoskopi. 

 

Dette tilbudet har fått svært positive tilbakemeldinger fra studenter. Klart bedre 

oftalmoskopiferdighet kan også spores. En artikkel om opplegget ble publisert i Journal of 

Visual Communication in Medicine, og opplegget vant The Informa Healthcare Award 2014. 

Publikasjonen ble også «most read online article» knyttet til denne prisen. 

 

 

Referanse Dato 

2015/5279-ØRL 29.09.2015 
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Beskrivelse av undervisningstiltak 
 
Kandidat 
Seksjon for oftalmologi, Klinisk institutt 1 
 
Tiltak 
Nytt, frivillig undervisningstilbud for å styrke legestudentenes praktiske ferdigheter i 
oftalmoskopi (undersøkelse av synsnervepapillen, makulaområdet og sentrale øyebunn). 
 
Metode 
Hver student får fotografert øyebunnen i ett av sine to øyne. Bildene forstørres og printes ut i 
høykvalitets utgave, nummereres og henges samlet opp på vegg i auditoriet. Etter 
innledende, instruktørledet undervisning i direkte oftalmoskopi skal så studentene i løpet av 
den 9 uker lange undervisningsperioden i øyesykdommer forsøke å identifisere hvem av 
medstudentene de enkelte bildene tilhører. Studentenes prestasjon i identifiseringsarbeidet 
får ingen innflytelse på deres eksamenskarakter. 
 
Læringsform 
For å unngå at studentene samarbeider om identifiseringen og derved undergraver 
intensjonen om å stimulere til mengdetrening i oftalmologi, arrangeres dette 
undervisningstiltaket som en uformell, uhøytidelig konkurranse, hvor de tre beste studentene 
på hvert delkull får diplom og kinobilletter. 
 
Evaluering 
*Unisont svært positive tilbakemeldinger fra deltagende studenter 
*Klart bedret oftalmoskopiferdighet på studentkull som har gjennomført opplegget 
*Journal of Visual Communication in Medicine. May 2014, Vol 37, No.1-2, Pages 13-18. 
*The Informa Healthcare Award Winner 2014 
*The Informa Healthcare Award 2014: Most read online article 

 
Bakgrunn 
Praktisk ferdighet i direkte oftalmoskopi er viktig både for allmennleger og innen mange 
kliniske spesialiteter. Undersøkelsen inngår i diagnostikken av glaukom / grønn stær, som 
rammer ca. 2 % av alle over 50 års alder, og er også sentral innen f.eks. diabetesomsorg, 
hypertensjon, hjerneslag og hjernesvulster, hodeskader m.m. Oftalmoskopet er rimelig i 
anskaffelse, finnes på de aller fleste legekontorer, er portabelt og gir stor forstørrelse. Selv 
om bruken egentlig er enkel, viser all erfaring at det kreves utstrakt praktisk trening før 
oftalmoskopet kan utnyttes optimalt. I dag gir derfor svært mange allmennleger uttrykk for at 
de slett ikke føler seg kompetent til å gjennomføre en god oftalmoskopisk undersøkelse. 
I en tid hvor samlet undervisningstid i mange fag, blant annet oftalmologi, stadig reduseres, 
er det skisserte undervisningsopplegget svært ressurssparende når det gjelder 
lærerdeltagelse. Det kan også gjennomføres når studentene selv ønsker det, og kolliderer 
dermed ikke med annen undervisning eller andre aktiviteter. Oftalmoskopitrening på 
studiekamerater sparer dessuten avdelingens pasienter for unødig langvarig oftalmoskopi 
utført av utrenede studenter. 
 
Undervisningsmiljøet er blitt gledelig overrasket over hvor entusiastisk det skisserte 
undervisningsopplegget har blitt mottatt av våre studenter. Erfaringen er at opplegget med 
frivillig deltagelse, uten noen forbindelse med eksamenskarakterer etc., og avholdt i en svært 
uformell atmosfære og med nærmest symbolske premier, fremmer både læring og 
samarbeid og samhold innen kullet. 
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Overføringsverdi og profilering 
Vi ser klart at faget Øyesykdommer er spesielt velegnet for denne type 
undervisningsopplegg, som kombinerer fotografisk dokumentasjon med praktisk 
ferdighetstrening. Overføringsverdien vil derfor primært være relevant i forhold til 
oftalmologiundervisningen ved andre medisinske fakulteter. Opplegget har utvilsomt også 
profilert øyefaget i studentenes bevissthet, noe som på sikt vil bedre rekrutteringen til faget. 
Generelt tror vi også at lignende frivillige undervisningsopplegg med et avslappet, uformelt 
og uhøytidelig mildt konkurransepreg kan bidra til økt kunnskap og økt trivsel innen mange 
studieretninger. 
 
Referanse 
Krohn J, Kjersem B and Høvding G: Matching fundus photographs of classmates. An 
informal competition to promote learning and practice of direct ophthalmoscopy among 
medical students. Journal of Visual Communication in Medicine. May 2014, Vol 37, No.1-2, 
Pages 13-18. 
 
Begrunnelse for nominasjonen 
Seksjon for oftalmologi har laget et nyskapende undervisningsopplegg, så nyskapende at det 
har ledet til internasjonal publisering. Det har utvilsomt bedret studentenes praktiske 
ferdighet i en helt sentral undersøkelse. Dette er også dokumentert. Tiltaket har fått meget 
god evaluering av studentene og økt rekrutteringen til faget. 
 

Vennlig hilsen 

 

Arne Tjølsen 

visedekan for utdanning Ørjan Leren 

 seksjonssjef 
 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Seksjon for oftalmologi vedlegg 1 

2 Seksjon for oftalmologi vedlegg 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 side 121 av 140 

 

 

 

   

121 
 

 

 

 



 side 122 av 140 

 

 

 

   

122 
 

 

 

 



 side 123 av 140 

 

 

 

   

123 
 

 

 

 



 side 124 av 140 

 

 

 

   

124 
 

 

 

 



 side 125 av 140 

 

 

 

   

125 
 

 

 

 

 



 side 126 av 140 

 

 

 

   

126 
 

 

 

 

 

 

 

 



 side 127 av 140 

 

 

 

   

127 
 

 

 

 

 

 

 

 



 side 128 av 140 

 

 

 

   

128 
 

SV-fakultetet, nominering: 
 

Nominasjon til Ugleprisen 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet delte for første gang ut en egen studiekvalitetspris i 
2015. Vinneren av denne prisen, prosjektet «Studenten i Sentrum» ved Institutt for 
informasjons- og medievitenskap, nomineres videre som fakultetets kandidat til Ugleprisen. 
Instituttlederforum med to studentrepresentanter innstilte til prisen og fakultetsstyret vedtok 
denne innstillingen i sitt møte 8. september 2015. Vedtaket ble begrunnet som følger: 
 
SIS er en mentorordning for bachelorstudenter ved Institutt for informasjons- og  
medievitenskap. Tiltaket skal styrke studentens sosiale og faglige forankring og forståelsen 
av forskning og akademia. Ordningen har blitt utviklet med utgangspunkt i evalueringer av 
bachelorprogrammet i medievitenskap og i tett samarbeid med studenter og programsensor.  
Tiltaket er nyskapende i form og omfang, og utviklet på bakgrunn av kartlegging blant  
studentene. Tilbakemeldingene fra studentene har vært svært positive, og ordningen kan på 
en enkel måte overføres til andre fagmiljøer. 
 
Den fullstendige beskrivelsen av prosjektet ligger vedlagt. 
 
 

Vennlig hilsen 

 

Ingrid Christensen 

seksjonssjef Hilde Marie Rognås 

 seniorkonsulent 
 

 

Vedlegg 
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OMTALE AV SØKNADSPROSJEKTET 

 
 
 
Prosjektets tittel: Studenten i Sentrum (SiS)      

Institusjon: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen 

Prosjektansvarlige: Institutt for informasjons- og medievitenskap ved førsteamanuensis 
Ole J. Mjøs, phd-stipendiat Magnus Hoem Iversen og universitetslektor Karl Knapskog 

 
Institusjonens ledelse: 
Tittel, navn Tlf.: e-postadresse: 

 
 
Prosjektkontakt: 
Instituttleder Leif Ove Larsen Tlf.: 55584116      e-postadresse: leif.larsen@uib.no 

 
 

 

 

 

Oppsummering av søknaden: 

Studenten i sentrum er et prosjekt utviklet ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, 

med målsetting om å styrke studentenes faglige og sosiale forankring under 

bachelorstudiet. På sikt vil SiS kunne føre til økt rekruttering både til bachelor- og 

masterprogram, den vil kunne redusere frafall, samt synliggjøre medievitenskapelige 

studenter som attraktive for arbeidslivet.  

 
 
 
 
 
 
 
Generelt om søknadsprosjektet: 

 
Bakgrunn/begrunnelse:  
Prosjektet SiS er utviklet på bakgrunn av kunnskap om studentenes erfaringer med å 
studere medievitenskap. Tilbakemeldinger fra ekstern programsensor og studentene tydet 
på at det var behov for mer oppfølging av studentene gjennom studieløpet, gjerne i form 
av en mentorordning. Samtidig viser erfaringer fra andre læresteder at det er problemer 
med å få studenter til å benytte seg av mentortilbud og at terskelen kan være særlig høy 
om det er vitenskapelig ansatte som har denne rollen. På denne bakgrunn er det 
masterstudenter som fungerer som mentorer. Gjennom prosjektet ønsker instituttet å 
utvikle et tilbud som er tilpasset studentenes behov og som på en god måte møter 
studentene i studiehverdagen.  
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Mål: 
Formålet med SiS er å styrke studentenes sosiale og faglige forankring, styrke kullfølelsen 
og samholdet mellom studentene, styrke deres forståelse av forskning og akademia, samt 
å være yrkesrettledende. Det er også en viktig målsetting å utvikle et godt 
opplæringstilbud for mentorene, slik at de er bedre rustet til å håndtere psykososiale sider 
ved studentenes situasjon. 
 

 
 
Spesielt om søknadsprosjektet 

 
 
Organisering  
SiS er en videreutvikling av mentorordningen for førstesemesterstudenter, som ble etablert 
ved hjelp av PEK-midler på emnet MEVI100 Introduksjon til media og kommunikasjon 
høsten 2013. Våren 2015 ble mentorordningen utvidet til å gjelde også for 
andresemesterstudenter (emnene MEVI101 Medier: institusjoner og historie og MEVI102 
Mediepublikum) og samme semester ble Studenten i Sentrum iverksatt. 
 
Modellen bygger på tre søyler: 

1. Mentor – studentene tilbys møter og samtaler med masterstudenter som fungerer 
som seminarledere 

2. Alumni – studentene tilbys møter og samtaler med tidligere studenter 
3. Samarbeid – studentene inviteres til arrangementer i samarbeid med faglig 

relevante aktører utenfor universitetet (bedrifter og organisasjoner) 
 
  Formålet med modellen er å: 

 styrke faglig selvfølelse, forankring og identitet. 
 styrke kullfølelse og samhold mellom studentene. 
 styrke studentenes forståelse av forskning og akademia. 
 være yrkesrettledende. 

 
Instituttet ansetter masterstudenter til å være seminarledere for kurs på bachelornivå. Det er 
disse masterstudentene som også fungerer som mentorer for de nye studentene i SiS. Mye 
av mentorvirksomheten skjer dermed gjennom obligatoriske seminarer på emnene 
studentene følger i første og andre semester. Slik sikrer instituttet at alle studenter møter 
sin mentor og har tilgang til mentortilbudet.  
 
SiS innebærer tett samarbeid mellom bachelor- og masterstudenter, mellom studenter og 
faglærere, samt mellom instituttet og bedrifter og organisasjoner i Bergensområdet.  
 
Iverksetting  
I 2011 gjorde ekstern programsensor en surveyundersøkelse blant studentene og denne 
har senere blitt fulgt opp av intervju med bachelorstudenter på ulike tidspunkt i 
studieforløpet.  
 
 

På bakgrunn av dette arbeidet ble det utformet en søknad om PEK-midler og miljøet satte i 
gang en kartlegging av eksisterende mentorordninger ved andre læresteder. Dette resulterte 
i rapporten «Mentorordning ved Institutt for informasjons- og medievitenskap - Erfaringer 
med ulike mentorordningar – forslag til tiltak», som ble ferdigstilt våren 2013. 
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Høsten 2013 satte instituttet i gang med en mentorordning for studenter i første semester på 
bachelorprogrammet i medievitenskap høsten 2013. Erfaringene fra denne utprøvingen av 
mentorordning resulterte i at tilbudet ble videreført i 2014 og  prosjektet fikk tittelen 
«Studenten i Sentrum» fra våren 2015. I tillegg til de tre søylene for prosjektet, ble da 
ordningen også utvidet til å gjelde andre semester i bachelorprogrammet.  
 
 

 
 

 

Gjennomføring 
Et sentralt moment ved mentorordningen er seminarlederens utvidede rolle som en 
informert og faglig-sosial døråpner og veiviser.  
 
Seminarlederne som mentorer:  
• Seminarlederne tildeles en utvidet rolle 
• Faglig veileder, men og som døråpner til de vitenskapelig ansatte, og som en som 
kan orientere om faglige og sosiale aktiviteter, samt yrkesrelatert informasjon. 
 
Mentorenes oppgaver:  
• Tilby samtale med hver student 
• Være tilgjengelig og åpen for forespørsler og spørsmål 
• Være informert  
• Informere studentene om tiltak, arrangementer og annet – selge inn aktiviteter 
• Sette studentene i kontakt med relevante ledd på instituttet og universitetet 
• Være en veiviser innen faget 
 
Våren 2015 ble det lagt ytterligere vekt på kursing og oppfølging av mentorene. 
Samarbeidet med Karrieresenteret ble utvidet og mentorene deltok på kurs i regi av dette. 
Et tema her var hvordan Karrieresenteret kan bistå seminarlederne med mentorrollen i 
forhold til yrkesrelatert informasjon og praktiske tips. 
 
Som del av tiltaket ble det våren 2015 arrangert alumnikveld med tema «Hva kan jeg jobbe 
med som medieviter? Fire medievitere forteller sine historier om veien fra studier til jobb». 
Det ble også satt av tid til spørsmål og sosialisering under alumnikvelden.  
 
Studiets yrkesrelevans ble tema i seminargruppene i etterkant av alumniarrangementet. Det 
ble videre arrangert bedriftsbesøk hos Bergens Tidende. For at studentene skal få bedre 
innblikk i hvordan det de lærer på kurs i 2. semester er relevant for et framtidig yrkesliv, ble 
det også gitt en gjesteforelesning hvor tema var «Slik bruker bransjen metode». Denne ble 
svært godt besøkt og mottatt av studentene. 
 

Høsten 2015 er SiS-modellen iverksatt på 17 seminargrupper for første- og 

andresemesterstudenter i medievitenskap. 

 
Resultater og erfaringer 

Tilbakemeldingene fra studentene er svært positive og instituttet ønsker å videreføre 
modellen. På sikt vil SiS kunne føre til økt rekruttering både til bachelor- og 
masterprogram, den vil kunne redusere frafall, samt synliggjøre medievitenskapelige 
studenter som attraktive for arbeidslivet.  
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Hva er det nyskapende i prosjektet? 
 

 SiS-modellen setter studentene i sentrum gjennom å mobilisere til samhandling 

mellom master- og bachelor-studenter. Målet er først og fremst å bedre situasjonen til 

sistnevnte, men og å styrke førstnevntes kompetanse gjennom den utvidete rollen 

med økt ansvar og opplæring. 

 SiS-modellen er utviklet i kjølvannet av kartlegging av studenters behov gjennom 

programsensor-rapport og en egeninitiert rapport om mentorordninger - og erfaringer 

med disse ved andre læresteder. 

 SiS-modellen er et lavterskel- og lavkostnads-tilbud 

 SiS-modellen er en konkret og praktisk løsning for noen faglig-sosiale utfordringer, 

som benytter seg av allerede eksisterende strukturer, ressurser og kompetanse. 

Dermed er ikke ordningen dyr eller omfattende å implementere.  

 SiS-modellen er designet for å kunne brukes også av andre fagmiljøer på 

universitetet. 

 
 
 
 
 
 
 
På hvilken måte har prosjektet bidratt til vesentlig utvikling og forbedring av    

utdanningskvaliteten? 

 SiS-modellen er et lavterskel- og lavkostnads-tilbud som setter utdanningskvalitet i en 
større sammenheng hvor det faglig-sosiale, det psyko-sosiale og yrkesrelevante 
spiller inn. 

 Tilbakmeldinger fra studenter er udelt positive og tyder på større trivsel, styrket 
kullfølelse, økt faglig trygghet og forståelse av fagets relevans for framtidig 
yrkespraksis.  

 
 
 
 
 
 

 
Konklusjon 
SiS er av engasjerte fagpersoner utviklet på bakgrunn av kunnskaper om hvordan 
studentene på bachelornivå opplever studiet. For å styrke studentenes faglige forankring og 
identitet, kullfølelsen, forståelse av forskning og akademia, samt være yrkesrettledende, er 
SiS utviklet som en modell bestående av tre elementer:  
1. Mentorordning  
2. Alumni  
3. Samarbeid med bedrifter og organisasjoner.  
 
Modellen er under stadig utvikling og det vil bli foretatt en mer systematisk evaluering av den 
når den har vært utprøvd i noen tid.  
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Prosjektets overføringsverdi til andre 
Studenten i sentrum er en lavkostnadsmodell som og utnytter allerede eksisterende 
strukturer, ressurser og kompetanse for økt studiekvalitet. Den er utviklet med tanke på at 
den kan benyttes ved andre institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, så vel som 
ved institutt ved andre fakultet og universitet. Institutt for administrasjon og 
organisasjonsvitenskap ved UiB vil for øvrig allerede nå innføre en variant av denne 
modellen. 
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PSYKfak: Nominasjon til UGLE-prisen 2016 

EKSTERN FORDYPNINGSPRAKSIS I SØR-AFRIKA: 
PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI, DET PSYKOLOGISKE FAKULTET, UIB 
 
«Her jeg er på et feltarbeid i en del av verden hvor mange mennesker ikke har tilgang til 
grunnleggende livsnødvendigheter og ekstreme sosiale forskjeller reproduseres over 
generasjoner, (den sosiale mobiliteten er lav), så skulle jeg stundom ønske at det var 
samfunnet og ikke enkeltindividet som var min pasient»  

(Reisebrev fra praksisstudent til tidsskriftet Katarsis, mars 2012) 
 

Hvert semester sender Det psykologiske fakultet studenter ved Profesjonsstudiet i psykologi 
til Sør-Afrika for å ha praksis ved klinikker der. Her møter studentene et annet samfunn enn i 
Norge. Høy forekomst av vold, traumer og kriminalitet skaper en annen virkelighet for barn 
og unge som vokser opp i townships og i de fattige områdene i Cape Town.   
 
Bakgrunnen for samarbeidsprosjektet  

I 2002 tok Nasjonalt råd for psykologutdanningen initiativ til å følge opp 
internasjonaliseringsarbeidet rettet mot universiteter i Sør-Afrika.  I kjølvannet av initiativet 
vedtok fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet den 26.05.04 en samarbeidsavtale med 
University of Western Cape (UWC), Cape Town, som i tillegg til undervisning-, 
studentutveksling og forskning åpnet for at våre studenter kunne ta eksternpraksis ved 
samarbeidende enheter knyttet til UWC.  
Det ble i samarbeid med representanter fra UWC etablert kontakt med ulike institusjoner i 
Cape Town og Durban, der varierende antall fra hvert studentkull har hatt sin 
fordypningspraksis over 16 uker. I ny studieplan for våren 2016 blir praksisperioden på 19 
uker.  Fra 2005 og fram til nå har over 100 studenter gjennomført fordypningspraksis i Sør-
Afrika.  

Ekstern fordypningspraksis er en obligatorisk del av studieplanen på profesjonsstudiet i 
psykologi og varer i et semester. Flesteparten av studentene er i praksis ved 
helseinstitusjoner og klinikker i Norge, men gjennom samarbeidsavtalene som er etablert 
med Sør-Afrika kan de som ønsker seg praksis her, søke om å delta. Antall studenter 
varierer noe fra år til år, men ligger på rundt seks studenter per semester. Tilbudet er 
populært og hvem som får muligheten til å avlegge praksisen sin her blir vurdert gjennom 
samtaler med faglig ansvarlig for eksternpraksisen.  
 
Hva lærer studentene?  

Våre studenter har hatt både klinisk og samfunnspsykologisk praksis ved flere ulike 
institusjoner som krise- og bosenter for voldsutsatte kvinner og barn, ulike 
behandlingsinstitusjoner for traumatiserte grupper, behandlingsinstitusjon for rusproblematikk 
og allmennpsykiatrisk poliklinikk.  I mai i år ble det mellom UiB ved Det psykologiske fakultet 
og fire institusjoner i Cape Town inngått Memorandum of agreement vedrørende mer 
formalisert samarbeid om praksisplasser.  
 
Hensikt med ekstern praksis er å gi studentene erfaringer som praktiserende psykolog under 
systematisk veiledning, refleksjon og oppfølging og derigjennom forberede studentene på 
oppgaver man vil stå overfor som yrkesaktiv psykolog. Gjennom praksisperioden skal 
studentene utvikle sin evne til å analysere psykologiske problemer og problemstillinger. I 
tillegg skal studentene få økt kompetanse og erfaring knyttet til konsultasjon, kartlegging, 
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rådgivning, og vurdering av diagnostiske, behandlingsmessige og fagetiske spørsmål. 
Studentene skal utvikle forståelse for profesjonell yrkesutøvelse, både for enkeltpersoner, 
organisasjoner og for andre yrkesgrupper. 

I praksis i Cape Town har studentene fått erfaring i å yte psykologisk bistand til barn, unge 
og voksne der en betydelig andel er eksponert for ulike traumer og vold både i nære 
relasjoner, i lokalsamfunnet og på det politiske plan. En del av pasientarbeidet har vært 
lokalisert på ulike skoler i svært belastede områder der de har arbeidet tett på elever, 
foreldre og lærere.  For første gang har de henviste elevene fått anledning til å dele sin 
historie med noen som lytter.  Tilbakemeldingene fra veiledere er svært gode. Studentene 
fremheves ved sin sterke faglige kompetanse, selvstendighet og mot til å ta fatt i og mestre 
utfordrende behandlingsoppgaver. Studentene har hatt ansvar for gruppeterapier til ulike 
aldersgrupper.  En av våre studenter utviklet for barna ved krisesenteret Saartije Baartman et 
omfattende behandlingsprogram kalt Life Skills Training, som ble brukt videre av 
institusjonen. To av våre mannlige studenter gjennomførte et omfattende gruppeprogram 
med unge gutter for å forebygge at de ble rekruttert til kriminelle gjenger. Effekten av 
programmet viste seg blant annet i betydelig forbedrede skoleprestasjoner. 
 
Hva bidrar studentene til i nærmiljøet og hva er deres erfaringer?  

Uten våre studenter vil institusjonene ikke ha råd til, eller kapasitet til å gjennomføre og 
implementere prosjektene ute på skolene.  Studentene har hatt psykologpraksis i et land der 
de fleste av dem de møter ikke har tilgang til grunnleggende livsnødvendigheter, her fins 
ekstreme sosiale forskjeller som reproduseres over generasjoner. Likevel har man sett 
muligheten for psykologisk lindring og utvikling. 
 
Studentene erfarer at de med sin fagkunnskap kan bidra til endring og vekst hos ulike 
grupper som ikke ville fått et tilbud uten dem. De erfarer hvor kraftfull den menneskelige 
tilpasningsevnen kan være.  De lærer å mestre uforutsigbarhet og å kunne improvisere 
under andre rammebetingelser enn dem de møter hjemme. Og ikke minst blir deres 
psykologiske fagkunnskap verdsatt. Omtrent uten unntak tilbakemelder studentene om stort 
læringsutbytte og kunnskap knyttet til psykologarbeid i et land med langt mindre helse- og 
sosialfaglige ressurser enn det studentene møter hjemme.  
 
Evaluering og oppfølging 

I forkant av praksisen må studentene som reiser ut ha samtaler med faglig ansvarlig for 
praksisen. I etterkant av praksisen fyller studentene og veileder på praksisplassen ut et 
evalueringsskjema. Studentene skriver en som avslutning på eksternpraksis en rapport som 
sendes til både emneansvarlig og praksisplass. Emneansvarlig har i tillegg individuelle 
evalueringssamtaler med alle etter oppholdet. 
 

Hvorfor er Profesjonsstudiet i psykologi sin eksterne fordypningspraksis i Sør-Afrika 
en verdig kandidat til Ugleprisen 2016?  
Profesjonsstudiets eksternpraksis i Sør-Afrika gir studentene som reiser dit unike muligheter 
til å praktisere sine kunnskaper og kompetanse i en kultur- og samfunnskontekst som i 
utgangspunktet er ukjent for dem, og som representerer vesentlige faglige og personlige 
utfordringer som ikke nødvendigvis var forventet. De tilbakemeldinger vi får fra 
praksisstedene i Sør-Afrika forteller fagmiljøet ved profesjonsstudiet i psykologi og Det 
psykologiske fakultet at studentene våre holder faglig mål. Tilbakemeldinger viser også at det 
faglige læringsutbytte, samt de gruppebaserte og individuelle prosesser studentene har 
inngått i underveis i studiet, gjør dem istand til å takle uventede situasjoner og ofte store 
faglige utfordringer i andre kontekster og samfunnsforhold enn våre egne.  
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Den viktigste faktoren er imidlertid at studentene bidrar til kunnskapsvekst på praksisplassen, 
og selv lærer mye nettopp fra praksisstedet og de mange møter de inngår i. Slik bidrar 
ekstern praksis til gjensidig faglig og personlig vekst både hos våre studenter, og hos faglig 
ansatte og studenter på praksisstedet i Sør-Afrika.  
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Studieadministrativ avdeling 
 

   

 

Søknad om PEK-midler og nominasjon til Ugleprisen fra Det 
humanistiske fakultet 
Det humanistiske fakultet oversender med dette sin kandidat til Ugleprisen 2015 og søknader 

om midler fra Program for evaluering og kvalitetsutvikling for 2016.  

 

Kandidat til Ugleprisen  

Studiestyret ved HF deler hvert år ut sin egen studiekvalitetspris, Spurveugleprisen, og 

denne blir så HFs kandidat til Ugleprisen. Det kom to nominasjoner til Spurveugleprisen ved 

HF i år, og disse ble vurdert i møte i Studiestyret den 25.09.15. Vinneren av 

Spurveugleprisen ved HF i år er Akademisk skrivesenter. Se vedlagte begrunnelse for 

nominasjonen av Akademisk skrivesenter.  

 

Søknader om PEK-midler 

Det har kommet inn fem søknader om PEK-midler ved HF og fakultetet har besluttet å 

rangere og anbefale fire av disse som kandidater til PEK-midler, i rekkefølgen som fremgår 

under: 

1.  «Hospitantordning ved universitetsskolar / partnarskolar for tilsette ved HF» 
2. «HUSK - Humanistisk skolesamarbeid, prosjekt» 
3. «Mentorordning», litteraturvitenskap 
4. «Sted og identitet – tegnmediets analytiske egenskaper» 

 
De to første søknadene er spesielt relevante for samarbeid med skoler og arbeidet med 
lektorutdanningen ved UiB og HF.  
 
Den femte søknaden som er kommet inn i år har blitt ansett som svært relevant og god i 
forhold til årets utlysning, men er dessverre ikke mulig for fakultetet å anbefale for videre 
vurdering på grunn av at den vil kunne medføre økonomiske og personalmessige 
forpliktelser knyttet til nettspansk som fakultetet i den nåværende økonomiske situasjonen 
ikke ser å kunne håndtere. Søknaden «Nye veier for nettspansk» blir derfor ikke rangert til 
PEK-midler fra fakultetet i år. Fakultetet vil komme tilbake til de mer prinsipielle 
problemstillingene knyttet til personalmessige og økonomiske forpliktelser ved driften av evu-
tilbud – og som blir aktualisert gjennom situasjonen ved Nettspansk - i en annen 
sammenheng. Søknaden legges ved til informasjon.  
 

Vennlig hilsen 

 

Trine Moe 

fakultetsdirektør             Ranveig Lote 

 studiesjef 
 

Referanse Dato 

2015/5279-RAL 30.09.2015 
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