
Oppsummering fra første møte i styringsgruppen for prosjektet Digital 
forståelse, kunnskap og kompetanse 
 

Tilstede: Prorektor professor Pinar Heggernes, professor Alexander van der Haven (HF), 
førsteamanuensis Malgorzata Agnieszka Cyndecka (JUS), professor Fredrik Manne (MN), professor 
Marit Øilo (MED), professor Barbara Wasson (SLATE), førsteamanuensis Truls Pedersen (SV), 
førsteamanuensis Johann Nicholas Sagan (KMD), bibliotekdirektør Maria-Carme Torras-Calvo, 
programdirektør for digitalisering Mathilde Holm, fung. leder UiB læringslab Marianne Huse. 

 

Tidspunkt: Fredag 3. september kl 10.00-11.30 

 

Målet med møtet var å få diskutert hvilke studietilbud det er mulig å få på plass fra høsten 2022 
innenfor rammene av prosjektet Digital forståelse, kunnskap og kompetanse. Prosjektet er en 
oppfølgning av det nye rektoratets ønske om å få på plass et tilbud om digital grunnkompetanse for 
alle UiBs studenter. Prosjektet har i første omgang som målsetting å få på plass et tilbud for 
studenter som har studierett ved UiB, men det er også flagget ønsker om at man kan se for seg 
innholdsmessig lignende tilbud for ansatte ved UiB og som etter- og videreutdanningskurs.  

Som utgangspunkt for diskusjonen lå rapporten fra den tverrfaglige arbeidsgruppen som har levert 
forslag til organiseringen av et tilbud om digital grunnkompetanse for UiBs studenter. 
Arbeidsgruppen ble ledet av Barbara Wasson, og flere av de andre medlemmene av styringsgruppen 
var også med i denne arbeidsgruppen.  

Studietilbud fra høstsemesteret 2022 
I møtet ble det diskutert hvilke studietilbud det kunne være aktuelt å få på plass fra høstsemesteret 
2022. Planen er å starte med noen emner, for så å bygge ut emneporteføljen etter hvert. I løpet av 
møtet ble følgende emner foreslått (navn ikke avklart):  

- Emner: “Datasikkerhet” og “Algoritmer”. Ansvarlig: Institutt for informatikk, ved Fredrik 
Manne 

- Emner: “Data literacy” og “Data democracy”. Ansvarlig: SLATE, ved Barbara Wasson 
- Emne: “Kunstig intelligens”. Ansvarlig: Institutt for informasjons- og medievitenskap, ved 

Truls Pedersen 
- Emne: “GDPR” Ansvarlig: Det juridiske fakultet, ved Malgorzata Agnieszka Cyndecka 

Øvrige medlemmer i Styringsgruppen vil bidra til den generelle diskusjonen og kvalitetssikringen 
rundt disse emnene og hvordan de kan brukes av studenter ved ulike fakultet.  

I diskusjonen kom det fram at det blir viktig å få klarlagt i hvilken grad det kan bli overlapp mellom 
noen av emnene, og at det raskt må på plass en beskrivelse av emnenes innhold. Det ble ikke avklart 
hvorvidt GDPR i sin første iterasjon skal inneholde ett eller to kurs, blant annet fordi fokus på 
behandling av helsedata både er spesifikt viktig for helseutdanningene, men også fordi kunnskap om 
behandling av helsedata også er innenfor andre grupper som jobber opp mot helsefeltet.  

I tillegg til disse emnene ønsker man et obligatorisk digitalt grunnkurs for nye studenter. Kurset vil 
ikke være studiepoenggivende, og kan være av inntil to timers varighet. Kurset gjøres tilgjengelig 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/vedlegg_28_21_digitalgrunnkompetanse_rapport_siste_versjon_.pdf


digitalt via Mitt UiB, og ansvarlig for kurset er UiB læringslab. Kurset vil bygge på eksisterende tilbud. 
Innhold skal inkludere blant annet digital kildekritikk, brukerkontosikkerhet, kritisk vurderingsevne,  
bruk av  bilder og annet materiale tilgjengelig på nett. 

Oppbygning av emnene  
I møtet ble det foreslått at emnene ligger på 2-3 studiepoeng. Dette vil gjøre det enklere for 
studentene å få innpasset emnene i de tilfellene der de skal gå inn som frie studiepoeng i et program 
og emnene ellers er bygget opp av emner som er delelig med 5. Emnene kan bygges opp på ulike 
måter, men det virket å være enighet om at undervisningen i hovedsak må gå digitalt, eventuelt med 
mulighet for samlinger. Man kan se for seg at disse samlingene er knyttet til fagmiljøene studentene 
tilhører. Når det gjelder vurdering kan man se for seg en enkel modell for så små emner, og at man 
går for bestått/ikke bestått og ikke for bokstavkarakterer. Volum og frekvens for emnene ble ikke 
avklart i møtet.  

Økonomi 
Prorektor foreslår at miljøene får overført midler for å dekke en halv undervisningsstilling for å 
avvikle kursene. I tillegg vil det fagmiljøet som eier emnet å få midlene som knytter seg til avlagte 
studiepoeng. Det ble ikke avklart hvordan man eventuelt løser dette dersom noen fagmiljøer ønsker 
å ta de nye modulene inn i eksisterende emner (for eksempel datasikkerhet).  

Styringsgruppens sammensetning 
Pinar Heggernes 
 Alexander van der Haven 
 Malgorzata Agnieszka Cyndecka 
 Fredrik Manne 
 Marit Øilo 
 Barbara Wasson 
 Truls Pedersen 
 Johann Nicholas Sagan 
 Endre Visted 
 Sigurd Meklenborg Salvesen 
 Mathilde Holm 

Observatører: Marianne Huse, Maria-Carme Torras-Calvo 
 Sekretær: Lars Arnfred 

Fram til neste møte 
De som har påtatt seg å etablere nye emner jobber med beskrivelse av innhold i disse emnene fram 
til neste møte. UiB læringslab vil etablere et prosjekt under styringsgruppen som kan være til støtte 
under arbeidet med utvikling av emnene og under avklaringer som ellers trengs.  

https://mitt.uib.no/courses/26343

	Oppsummering fra første møte i styringsgruppen for prosjektet Digital forståelse, kunnskap og kompetanse
	Studietilbud fra høstsemesteret 2022
	Oppbygning av emnene
	Økonomi
	Styringsgruppens sammensetning
	Fram til neste møte


