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Sammendrag 
 
Organisering av FUP 
FUP gikk fra å ha status som fagområde til å bli egen enhet under IPED med valgt faglig 
leder professor Tone Dyrdal Solbrekke, fra januar 2016 for 3 år (åremål). 
 
Samarbeid og koordinering av kvalitetsutviklingsarbeidet ved UiO 
FUP har i de senere årene tatt flere initiativ til å styrke koordineringen av 
undervisningskvalitetsutviklingen ved UiO. I 2016 har det vært løpende diskusjoner i flere 
fora om opprettelse av et koordinerende organ for universitetspedagogiske støttemiljøer 
ved UiO og om FUPs plassering i forhold til en slik enhet. FUP har i 2016 jevnlig fulgt 
opp med innspill til SAB arbeidsgruppe for utdanningskvalitet ledet av UV dekan Berit 
Karseth og til UiO ledelse ved prorektor, universitetsdirektør og leder for avdeling 
fagstøtte. 
 
Kursvirksomhet  
FUP har drevet kurs i universitetspedagogikk siden 1960-årene. (FUP) har i 2016 
opprettholdt omtrent det samme kurstilbudet som i foregående år. FUP hatt en generell 
økning i antall deltakere i sin kursvirksomhet i perioden 2014-2016. 
 
I 2016 har til sammen 85 fast og midlertidig vitenskapelig ansatte oppnådd 
universitetspedagogisk basiskompetanse mot 86 personer året før. Videre har 110 
kursdeltakere gjennomført den obligatoriske fellesdelen i 2016, mot 117 i 2015. Dette er 
over gjennomsnittet for de siste tre årene. De valgfrie påbyggingsmodulene har i 2016 hatt 
til sammen 272 deltakere. I tillegg til kurs i universitetspedagogisk basiskompetanse har 
FUP opprettholdt kurstilbud for seminarledere og kursstøtte til utvidet fadderordning. Kurs 
gitt som følge av bestillinger fra fakultetene, omtales under avsnittet konsultasjon. 
 
Konsultasjon  
FUP har i tillegg til kursvirksomheten helt fra 1970-tallet også hatt oppgaver relatert til 
utvikling av studier og studiekvalitet ved UiO.  FUPs konsultasjonsvirksomhet har de 
senere årene økt som en følge av ekstrabevilgninger fra UiO sentralt 2012. 
Konsultasjonsaktiviteten i 2016 har hovedsakelig vært rettet mot å styrke kvalitet i 
undervisning og veiledning, bruk av digitale læremidler, vurdering og læringsmiljø, 
evaluering og utvikling av studieprogrammer ved ulike fakulteter. I tillegg ser vi en økende 
tendens til at fakultetene og UiOs ledelse ønsker tilrettelagte kurs som kan inngå som del 
av universitetspedagogisk basiskompetanse. FUP utvikler i økende grad kurs som 
integrerer fagdidaktikk i tett samarbeid med fagansvarlige på fakultet og øvrige enheter. 
Videre har FUP bidratt med enkeltkurs, innlegg på seminarer, deltatt i utviklings- og/eller 
revisjonsprosesser og møter, rådgivingssamtaler og nettkommunikasjon om undervisning.   
 
Et særlig utviklingsområde for 2016 er samarbeidet med USIT/DML om KUPP, en 
kunnskapsbank i universitets- og høgskolepedagogikk. Prosjektet har vært støttet av 
Norgesuniversitetet og USIT og har utviklet universitetspedagogisk ressurser på nett som 
både nasjonalt tilbud og til integrering i FUPs ordinære kursvirksomhet. Ulike videoer og 
andre ressurser til bruk i kunnskapsbanken er utviklet og ble lansert på FUPs 50 års 
seminar 2. desember.  
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Øvrig faglig samarbeid, nettverksbygging og formidling  
FUPs medlemmer sitter i en rekke utvalg og råd, både ved UiO og andre institusjoner, 
nasjonalt som internasjonalt. Spesiell satsing for 2016 var FUPs sitt jubileumsseminar som 
fokuserte kvalitet i høyere utdanning i forbindelse med 50 års universitetspedagogisk 
virksomhet 2. desember med mer enn 150 deltakere. 
 
I forbindelse med Jubileumsåret for UV 20 år har FUPs medlemmer deltatt med faglige 
innlegg ved fakultetets ulike arrangement. FUPs medlemmer har videre ledet og bidratt i 
utgivelse av vitenskapelig temahefte og lærebok i universitetspedagogikk.  
 
Rekruttering  
FUP har gjennom flere år kun hatt midlertidige stillinger å lyse ut, men ved UiOs ekstra 
satsing på utdanningskvalitet fra 2017, har FUP jobbet strategisk med utlysningstekster for 
3 nye faste vitenskapelige stillinger. I tillegg har FUP tatt initiativ til mer samarbeid med 
enhet for digitale læremidler i undervisningen, DML for å styrke integrering av IKT i 
universitetspedagogisk arbeid. FUP ansatte blant DML rådgiver i delstilling. FUP jobber 
aktivt med å rekruttere stipendiat til universitetspedagogikk. 
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Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) 
 
FUPs oppgaver er utledet av følgende mål og mandat (2001):  
 
Universitetet i Oslo har som mål å ha et kontinuerlig fokus på studiekvalitet gjennom en 
kombinasjon av sentrale tiltak og lokale initiativ på feltet. Fagområdet (fra 2016 Faglig 
enhet) for universitetspedagogikk skal være en forskningsbasert kunnskapsbase i arbeidet 
med studiekvalitet ved UiO som aktivt støtter fakulteter og institutter i deres egne 
utviklingsprosjekter på feltet, samt tilbyr kurs og kompetanseutviklende tiltak for faglig 
ansatte.  
 
Sentrale arbeidsoppgaver for FUP: 

 Være rådgivere for UiO sentralt og for fakulteter, institutter og sentre i spørsmål og 
saker som omhandler studiekvalitet og læringsmiljø.  

 Tilby kurs og kompetanseutvikling som bidrar til økt fokus på studentenes læring og 
studiekvaliteten ved UiO, herunder organisering og ledelse av studieprogrammer, 
undervisning og veiledning, evaluering og eksaminasjon og et helhetlig 
læringsmiljø.  

 Tilby faste og midlertidige vitenskapelig ansatte kurs som gir nødvendig 
universitetspedagogisk basiskompetanse og kurs for videreutvikling av pedagogisk 
kompetanse senere i karrieren. 

 Drive forskning og styrke praktisk pedagogisk innsikt innenfor feltet høyere 
utdanning og universitetspedagogikk.  

 
Organisering av FUP:  

 FUP har sitt mandat fra UiO sentralt og skal årlig rapportere om sin virksomhet til 
UiOs ledelse via Institutt for pedagogikk og UV-fakultetet.    

 FUP er fra 2016 egen enhet ved Iped med egen Faglig leder med budsjett og 
personalansvar for FUPs kurs- og konsultasjonsvirksomhet.  

 FUPs administrasjon, kontor og driftsutgifter dekkes av Iped. 
 
FUPs prioriterte oppgaver 2016 
 
FUP har i 2016 jobbet med å etablere seg som enhet og utvikle mandat for Faglig leder fra 
01.01.2016. FUP har fått budsjett- og personalansvar for FUPs ansatte og den del som 
sorterer under kurs- og konsultasjonsvirksomhet. FUPs ansattes forskningsvirksomhet 
rapporteres direkte til Iped leder.  
 
Tone Dyrdal Solbrekke, er valgt Faglig leder valgt for 3 år (med mulighet for gjenvalg)  
fra 01.01.2016.  Denne organiseringen er ny ved instituttet. Derfor vil utviklingen følges 
tett og evalueres etter tre år. Særlig viktig er å sikre en best mulig ressursutnyttelse og 
organisering av FUPs aktiviteter. 
  
Sentrale oppgaver i 2016 
FUP har søkt å tilby så mange kurs som mulig for faste og midlertidige vitenskapelig 
ansatte for å redusere ventelistene til de universitetspedagogiske basiskursene. På grunn  
av redusert arbeidskraft (ulike permisjoner) har vi benyttet eksterne kursholdere i tett 
samarbeid med FUPs kursholdere, og vi har duplisert kurs og tilbød en pilot på nett. 
Rådgivningsarbeidet for UiO sentralt og for fakulteter, institutter og sentre er blitt 
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opprettholdt på et høyt nivå. I tillegg til forskning på høyere utdanning som FUPs 
vitenskapelige medlemmer driver individuelt og i grupper, er det utviklet flere FOU 
samarbeidsprosjekt som integrerer universitetspedagogikk og fagdidaktikk på ulike 
fakultet. FUP har nedlagt mye arbeid med utvikling av ny kursportefølje med integrering 
av KUPP og der tiltak med bakgrunn i den eksterne evaluering av FUPs kurstilbud 
gjennomført 2015, er tatt særlig hensyn til. Arbeidet med KUPP er videre en viktig satsing 
i å ivareta en god universitetspedagogisk bruk av IKT i utdanningen. Seminaret om kvalitet 
i høyere utdanning 2. desember har vært bevisst brukt til å sette IKT mulighetene 
tydeligere på kartet. Arbeidet med å utvikle FUP som Faglig enhet med eget budsjett og 
personalansvar har vært viktig satsing. Bla har det vært jobbet med ulike løsninger for 
innsparing på kursenes driftskonto. UiOs vedtak om å utrede senter for læring og 
utdanning vår 2017, har dog skapt uklarheter om videre organisering for FUP. FUP har 
likevel valgt å planlegge ut fra sin status som Faglig enhet ved Iped og har bla utviklet 
stillingsbeskrivelser for tre nye faste vitenskapelige stillinger fra 2017  

 
Bemanning i 2016 
Faste vitenskapelige stillinger: 
- Professor Helge Ivar Strømsø (100%, 50 % frikjøp for lederverv Iped)  
- Professor Bjørn Stensaker (100% - 100 % forskningstermin H 2016)  
- Professor Eevi Beck (50 %)  
- Førsteamanuensis Thomas de Lange (100% fra 01.08 - 60% permisjon) 
- Professor Anne Line Wittek (100%)  
- Professor Tone Dyrdal Solbrekke (100% -  frikjøp 30% Faglig leder – 20% forskningsleder)  
- Rådgiver Mikkel Kornberg Skjeflo (stilling: 30% fra 01.05.-31.12) 
 
Andre vitenskapelige stillinger: 
- Universitetslektor Ester Fremstad (100%) 
- Universitetslektor Hanne Krohn Riege (bistilling 20 %) 
- Stipendiat Cecilie Enqvist-Jensen  
- Professor emeritus Gunnar Handal  
- Professor emeritus Kirsten Hofgaard Lycke    
- Førsteamanuensis Arne Skodvin 
 
Administrativ støtte: 
- Seniorkonsulent Paola Løvland (80 % stilling/100%) 
- Førstekonsulent Rosa Valseth (20 % stilling) 
 
Bemanningssituasjonen har i flere år vært ustabil ved FUP, pga midlertidige stillinger, men 
FUP har fra 2017 fått økt bevilgning og får omgjort 1 midlertidig stilling til fast samt øke 
bemanning med to faste stillinger. I 2016 har vi kritisk gjennomgått FUPs samlede 
kompetanse og aktivt søkt å utlyse stillinger som skal supplere FUPs eksisterende 
kompetanse – både på kurs-, konsultasjons- og forskningsområdene.  
 
FUP engasjerer lærere ved UiO som bidragsytere på flere kurs for å spre gode 
undervisnings- og ledelsespraksiser ved de ulike fakultet og enheter. FUPs administrasjon 
jobber kontinuerlig med utvikling av fleksible avlønningsordninger for bidragsytere. 
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Program for universitetspedagogisk basiskompetanse 
FUP tilbyr kurs i tråd med UiO’s krav til universitetspedagogisk basiskompetanse. For 
deltakerne har omfanget av Program for pedagogisk kompetanseutvikling i 2016 som 
tidligere vært 100 arbeidstimer1.  Dette programmet består av en obligatorisk fellesdel (50 
timer) som tilbys hvert semester. De øvrige kursene (50 timer) kan settes sammen av 
valgfrie moduler á 25 eller 12,5 timer, med noe forskjellig tilbud på vår og høst. I den grad 
det er plass, har FUP også åpnet for deltakelse fra administrativt ansatte som arbeider tett 
med studieprogrammer. Generelt er det et økende antall henvendelser fra både UiO-ansatte 
og eksterne vitenskapelige som ønsker å delta på våre kurs. Enkelte av de eksterne har FUP 
klart å tilby plass, men en del av henvendelsene er blitt avslått pga. prioritering av UiOs 
ansatte. Antall søkere fra UiO for hele kursporteføljen var i 2016 på 647. 
 
 
Fellesdelen 
Det er gjennomført to fellesdeler (vår og høst) for faste vitenskapelig ansatte, og to 
fellesdeler (vår og høst) for midlertidig tilsatte. Tabell 1 gir en oversikt over antall 
deltakere som har fullført fellesdelen for fast vitenskapelig ansatte de tre siste årene. Tabell 
2 viser antall fullførte deltakere på fellesdelen for midlertidig vitenskapelig ansatte over 
samme periode.  
 
Tabell 1. Fullføring av Fellesdelen for fast vitenskapelig ansatte 2014-2016 
  

År 2014 2015 2016  
Vår 30 31 27  
Høst 27 28 28  

Totalt 57 59 55  
 
Tabell 2. Fullføring av Fellesdelen for midlertidig vitenskapelig ansatte 2014-2016 
 
År 2014 2015 2016 
Vår  27 28 29 
Høst 26 30 27 
Totalt 53 58 56 
 
Oppsummert for 2016 ser vi at Fellesdelen for fast ansatte hadde totalt 87 søkere, der 56 
fikk plass og 55 fullførte. Fellesdelen for midlertidige ansatte hadde 122 søkere. Til 
sammen 111 personer gjennomførte fellesdelskursene, med omtrent like mange faste og 
midlertidige. Brukertilfredsheten på disse kursene er gjennomgående høy. 
   
Valgfrie moduler  
Hvilke moduler som kan tilbys vår og høst varierer avhengig av de ressurser FUP til 
enhver tid har tilgjengelig. Det ble totalt tilbudt 09 valgfrie moduler, hvorav 3 store (á 25 
kurstimer) og seks små (á 12,5 kurstimer). Tabell 3 viser årlig deltagelse på de ulike 
modulene for perioden 2014- 2016. 
 

 
1 FUP ble i august forespurt av UiOs ledelse hvordan vi så på økning i hht UHR sine nasjonale veiledende 
retningslinjer. FUP anbefalte 150t  som omfang for basiskompetanse. UiO har 31.12. 2016 foreløpig ikke 
nedfelt et slikt krav skriftlig, men den økte bevilgning og muntlige signaler indikerer en økning. 
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Tabell 3. Valgfrie moduler. Deltakelse 2014-2016 
 
 

Modul 2014 2015 2016 
                                        Store moduler    
Case, prosjekt og PBL 13 15 10 
Vurdering og eksamen  27 49 57 
Undervisning MN-fag  8 - - 
Studieprogram- og emneutvikling 29 17 - 
Forskningsveiledning  54 58 55 
                                        Små moduler    
Forelesning og undervisning – det dramaturgiske aspekt  37 49 46 
Læring og læringsmiljø 22 12 - 
Skrive for å lære  28 17 18 
PBL-veiledning 13 18 15 
Visualisering - 17 40 
Mot til å undervise  - 9 7 
FUPs 50+ seminar 2. desember om kvalitet i høyere 
utdanning og universitetspedagogisk 
utvikling med etterarbeid 

- -      24 
(9 stk fullførte 
seminaret 
som en liten 
modul) 

Totalt 231 261 272 
 
  

Moduler innenfor konsultasjonsressursen 
FUP har i en årrekke samarbeidet med fakulteter om gjennomføring av tilpassede moduler som 
er Godkjent som del av universitetspedagogisk basiskompetanse: 

 
 

Modul 2014 2015 2016 
                                    Store moduler    
Teaching and learning in higher education 10 - 21 
Klinisk veiledning i odontologi - 17 20 
Forskningsveiledning Helse Sør-Øst/Med Fak  26 30 12 
Kurs i masterveiledning/kollegaveiledning  (ILN) - - 8 
Totalt 36 47 61 
    
                                    Små moduler 2014 2015 2016 
Research supervision course for post docs Med Fak - -  26 
Informasjonskompetanse og læring (UB)* 15 - - 
Dagskurs i Phd veiledning 16.02.2016 i samarbeid 
med Avdeling for fagstøtte inkl.forarbeid* 

  30 

Totalt 15  56 
* I tillegg tilbys opplegg rundt deltakelse på enkelte dagsseminarer + for- eller etterarbeid som 
   tellende liten modul.  
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Universitetspedagogisk basiskompetanse 
Tabellene nedenfor gir oversikt over antall deltakere med oppnådd full 
universitetspedagogisk basiskompetanse i FUP sin programportefølje de siste fire årene, 
fordelt på fakultet (Tabell 4), stilling (Tabell 5) og kjønn (Tabell 6). 
 
Tabell 4. Nye med oppnådd Universitetspedagogisk basiskompetanse, etter fakultet. 
2014-2016. 
 
Fakultet/ 
År 

2014 2015 2016 Totalt 

HF  22 23 21 66 
JUS 10 5 3 18 
MN  14 15 16 45 
MED 25 19 19 63 
OD 1 3 2 6 
SV 12 14 10 36 
TF 1 2 4 7 
UV - 1 4 5 
Andre* 9 4 6 19 
Totalt 94 86 85 265 
* Andre: UB og UNIRAND, Kvinnesenteret, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Senter 
for utvikling og miljø (SUM), Den internasjonale sommerskole ved UiO. 
 
Et noe lavere tall for 2016 enn 2015 kan dels forklares ved at vi måtte avlyse et kurs i 
forskningsveiledning pga akutt sykdom hos begge kursledere. I tillegg har FUP ikke greid 
å ansette i midlertidige stillinger og dermed hatt redusert arbeidskapasitet i forhold til 
ønsket nivå hele 2016. 
 
 
Tabell 5. Nye med oppnådd Univeritetspedagogisk basiskompetanse, etter stilling. 
2014-2016 
 

År Prof Prof 
II 

1. 
Aman. 

1. 
Aman.II 

Stipendiat/
post.doc 

Andre 
* 

Totalt 

2014 6 9 21 6 43 9 94 
2015 5 6 19 8 36 12 86 
2016 4 3 27 2 37 12 85 
Totalt 15 18 67 16 116 33 265 

*Andre: Administrasjon, Førstelektor, Universitetslektor, Amanuensis, Forsker 
 
Tabell 6. Nye med oppnådd Universitetspedagogisk basiskompetanse, etter kjønn. 
2014-2016 
 
År Kvinner Menn Totalt 
2014 55 39 94 
2015 49 37 86 
2016 47 38 85 
talt 151 114 265 
 

http://www.sum.uio.no/
http://www.sum.uio.no/
http://www.uio.no/english/studies/summerschool/
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Tilbud til stipendiater og seminarledere 
Ved SV-fakultetet ble seminarlederkurs gjennomført i samarbeid med SVs studentinfo og 
med kursholder fra SV-fakultetet (STV) vår og høst 2016. Til sammen 50 deltakere 
fullførte kurset. FUP har i 2016 også deltatt i planlegging og gjennomføring av 
seminarlederopplæringen ved UV-fakultet. 

 
Kvalitetssikring av kursporteføljen – Universitetspedagogisk basiskompetanse 
Samtlige av våre kurs blir muntlig og/eller skriftlig evaluert av våre deltakere. 
Evalueringer, fremmøte og frafall blir også kontinuerlig drøftet i FUP med hensyn til 
eventuelle justeringer. Kurstilbud rettet mot spesifikke fakulteter utvikles i samarbeid med 
disse fakultetene, der vitenskapelig ansatte aktivt bidrar til både utforming og 
gjennomføring av kurs. Evalueringsresultatene fra disse kursene har gjennomgående vært 
positive.  Rapporten fra den eksterne evalueringen som ble gjennomført 2015 er lagt til 
grunn i videreutvikling av den nye kursporteføljen basert på 150 timer der også KUPP 
integreres. Denne skal iverksettes fullt fra høst 2017. 
 
Konsultasjonsvirksomheten  
Fakultetene har siden 2012 fått utvide muligheter til å bruke FUP i lokalt utviklings- og 
konsultasjonsarbeid, der hver enhet har fått 300 timer til rådighet. Fakultetene har 
imidlertid brukt disse ressursene i ulik grad, der noen er lite aktive mens andre etterspør 
mer enn det tildelte timeantallet. Generelt er det likevel en jevn økning i henvendelser fra 
alle fakultet. Ressursen brukes fleksibelt i hht fakultetsstørrelse, behov og etterspørsel. 
FUPs ansatte har i 2016 også vært mer proaktive overfor mindre aktive fakulteter, ved selv 
å stimulere kontakt og drøfte muligheter for pedagogisk utviklingsarbeid. Aktiviteten har 
økt ved visse fakultet gjennom året. 
 
FUPs ansatte bidrar som konsulenter på ulike måter og i ulikt omfang. Dette omfatter en 
bredde av tilbud avtalt med hvert miljø, alt fra spesifikke kurs for fagmiljøer, innlegg på 
seminarer, deltakelse i utviklings- og/eller revisjonsprosesser, drøfting av 
evalueringsopplegg til, og samtaler/mail-utvekslinger om spørsmål rundt knyttet til 
undervisning og ledelse av studieprogram.  FUP har hatt løpende kontakt med 
studieledelse med fakultetene gjennom våre fakultetskontakter. I tillegg er det - ut fra det 
som ble initiert i 2015 som et møte for å utveksle erfaringer med 
konsultasjonsvirksomheten - etablert semestervise halvdagsseminar/dialogmøter mellom 
alle studiedekaner og FUP (gjennomført 28.04 og 20.10). Erfaringer på tvers av 
fakultetene, drøfting av ulike utfordringer som studiedekanene bringer inn og at FUP 
presenterer ny utdanningsforskning, står sentralt i disse møtene.  
 
Kontinuitet i konsulentvirksomheten ivaretas ved en fordeling av faste fakultetskontakter 
fordelt blant FUPs ansatte. Denne fordeling fastsettes dels ut fra kompetanse og 
tilsetningsforhold, men praktiseres med en viss overlapping og støtte på tvers av 
fakultetskontakt-ansvaret til de FUP-ansatte. Fordeling av fakultetskontakter i 2016 har 
vært som følger: 
  
 
HF: Line Wittek 
JUS:Helge Strømsø 
MED:Tone Dyrdal Solbrekke /Thomas de Lange  
MN: Helge Strømsø 
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OD: Tone Dyrdal Solbrekke /Thomas de Lange  
SV:  Bjørn Stensaker (forskningstermin H 2016/V 2017) / Ester Fremstad 
TF:  Eevi Beck 
UV: Line Wittek 
 
 
Eksempler på konsultasjonsvirksomheten: 
I tillegg til de fakultetsinitierte kurs som gir uttelling som universitetspedagogisk 
basiskompetanse (se tabell 3 over), spenner arbeidet innenfor konsulatsjonsressursen vidt. 
Under følger noen eksempler på denne virksomheten. 

 
Kvalitet på studieprogram og undervisning 

 FUP samarbeider med OD om utvikling av digitale vurderingssystemer basert på 
Multiple Choice testing på tannlegestudiet. Arbeidet går ut på å utvikle en digital 
kunnskapsvurdering underveis i studiet og kan utløse videre FoU-arbeid. Dette er 
intensivert i 2016. 

 Ved OD bidratt til vurdering av digital eksamen i radiologi på tannpleierstudiet og 
fulgt opp tiltak med multiple Choice testing i hele tannlegestudiet.   

 FUP medvirker til å utvikle "Lærar- og sensorvegleiing" på TF, både  selve 
dokumentet og prosessen med de ansatte. En serie workshoper ble  holdt i 2016. 
Arbeidet fortsetter. 

 Ved JUS har FUP deltatt i fakultetets arbeid med å utvikle undervisningskvaliteten. 
Arbeidet har omfattet deltaking i planleggingsmøter og innlegg på seminar, samt 
drøfting av opplegg for gjensidig studentrespons. 

 Videre har FUP hatt konsultasjonssamtaler og drøftinger med 
studieprogramledelsen om videre FOU arbeid.  

 FUP har bidratt på to workshoper for Mat-Nat fakultetet våren  
 FUP har bidratt på workshop for sosiologi våren 2016 
 FUP har sittet som referansegruppemedlem i utvikling av Skrivesenter på UB 

 
Utvikling av studieplaner/programevaluering 

 Medlem av Porteføljeutvalget som skal revidere studieprogramtilbudet ved Institutt 
for pedagogikk 

 Konsultasjon i forbindelse med kvalitetsutviklingsprosjekt for UV ExFac 
 På SV (psykologi)bidratt på programstyremøte om studieprogramendring som følge 

av ekstern evaluering  
 FUP har bidratt i flere møter med studiedekanene på Med Fak og OD om 

fellesundervisningen samt hatt møter med leder av og arbeidsgruppe ved Med Fak / 
OD som har jobbet med en analyse av utfordringer og muligheter i 
fellesundervisningen for medisinerstudenter/ernæringsfysiologer og 
odontologistudenter.  
 

 
Bidrag på fakultetskonferanser/seminarer 

 Innlegg på seminar om Studieprogramutvikling Iped  
 Ved Jus har FUP bidratt med innlegg i flere personalseminarer. 
 Deltakelse i planlegging og gjennomføring av en serie workshops for PhD 

veiledere i tilknytning til MNs FRONT-program (Female researchers on track). 
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 Ved OD har FUP tatt initiativ til og videreutvikler planer i møter med studiedekan 
og undervisningsledere om FOU utvikling knyttet til et av FUPs forsknings- og 
kompetanse utviklingsprosjekt (NFR støttet Formation prosjekt).   

 Ved HF har FUP deltatt i ett møte med ledelsen ved fakultetet og ved alle 
instituttene. Hovedtema for møtet var samarbeid mellom HF og FUP. Ett tiltak er 
gjennomført og nye prosjekter er under planlegging 

 Ved UV har FUP deltatt i planlegging av tiltak for nye studenter ved IPED som 
iverksettes H17 

 Ved SV har FUP deltatt som samtalepartner i etablering av Undervisningsforum 
ved ISV (H16) 

 FUP har hatt møte med UiO ledelse (Avdeling for Fagstøtte) og er bedt om bidrag 
til utvikling av Utdanningslederprogrammet. 

 FUP har representant i ODs konferansekomite – Europeisk 
tannlegeutdanningskonferanse ADEE som skal arrangeres august 2018 
 

Kvalitetssikring av konsultasjonsvirksomheten  
FUP opplever samarbeidet med fakultetene i konsultasjonsarbeidet som positivt og 
konstruktivt. Evalueringen av konsultasjonsvirksomheten 2015, viste at fakultetene stort 
sett var fornøyde med kontakten med FUP. Evalueringen er vurdert, og fulgt opp av FUP 
bla med å være mer aktive i kontakt med fakultetene og ikke minst ved felles møtet 
mellom FUP og studiedekanene 28.04 og 20.10. 
 
FUPs profilering og nettinformasjon  
FUP har i 2016 fortsatt arbeidet med å gjøre nettsidene lette å finne for ansatte ved UiO, 
inkludert tilpasning etter omleggingen av strukturen for «For ansatte-sidene høsten 2015».  
På FUPs nettsted har posten «aktuelt» blitt brukt for å annonsere hendelser og nyheter 
gjennom året som kan være av interesse og inspirere UiO-ansatte i sitt utviklingsarbeid. 
Jubileumsseminaret 2. desember ble meget vellykket mtp profilering og også som 
nyhetssak på Iped og UV samt i Uniforum. 
 
Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling ved UiO og nasjonalt  
FUP ønsker å styrke UiO som utdanningsinstitusjon og bidra til utvikling innen høyere 
utdanning generelt. Deltakelse i interne og eksterne råd, utvalg og komiteer, er viktig ledd i 
dette arbeidet. FUP er representert i UiO’s Utdanningskomite. I forbindelse med 
koordineringsarbeidet av sentrale fagstøttestrukturer ved UiO, har det vært mye kontakt 
realtivt mye kontakt med UiO-ledelsen leiing og Avdeling for fagstøtte.  
For 2016 har FUP medlem vært hhv leder (våren) og medlem (høsten) av styret vår 2016 
og medlem i styret for Norsk nettverk for universitets- og høgskole-pedagogikk. Arbeidet 
med jubileumseminaret 2. desember ble brukt aktivt for å bidra til debatt om kvalitet i 
høyere utdanning. 
 
FUP har utviklet samarbeid med USITs gruppe for digitale medier i læring (DML) og har 
ansatt rådgiver i 30% stilling frå 01.05-31.12. Dette har styrket arbeidet med utvikling av 
KUPP, nettressursene som også kan integreres i FUPs ordinære kursportefølje. 
 
Personer fra FUP er også  hyppig forespurt til å delta i presentasjoner i nasjonale og 
internasjoanle nettverk og konferanser som f.eks Presentasjon: "Organisering for 
Utdanningskvalitet". Møte i Nasjonalt Nettverk for Private Høyskoler og Keynote, 
Helsinki, 14 juni "Student-centered Learning, quality assurance and Learning outcomes: 
Connections and complexities". FINEEC/Nordic Council of Ministers. 



12

 
Ansatte i FUP har også vært veiledere for stipendiater og mastergradsstudenter på egne  
forskningsfelt og medvirket i interne og eksterne bedømmelseskomiteer for PhD og 
mastergrader. Videre har fagområdets ansatte vært referees for internasjonale og nasjonale 
tidsskrifter og konferanser, og vært opponenter/ledet doktorgradsdisputaser både i og 
utenfor Norge.  
 
 
Internasjonalt samarbeid  
Personer fra FUP er  

- Medlem av det danske akkrediteringsrådet 
- Medlem av det Scientific Advisory Board, A3ES (det portugisiske 

akkrediteringsorganet) 
- Medlem av Strategic Advisory Board, Universitetet i Wien 
- Medlem av Strategic Advisory Board, Health, Universitetet I Århus 
- FUP deltar i NETL nettverket (møte i Edinburg i 2015: deltakende universiteter 

inkluderer: København, Helsinki, Lund, Oxford, Singapore, Hong Kong, MIT, 
Stanford, Leuven, Utrecht, Sydney, Edinburgh) 

- Evaluator for EQUIP prosjektet som er et Erasmus+ initiativ for å bistå 
implementeringen av de nye European Standards and Guidelines for Quality 
Assurance (ESG) 

- Medlem av Educational Advisory Board, Medicinska fakulteten, Lunds 
universitetet  

- Medlem i Management Committee for COST action E-READ.  
 
 
Forskning og faglig utviklingsarbeid: 
Vitenskapelig ansatte i FUP deltar i – og leder - flere forskningsprosjekter, nasjonalt og  
internasjonalt. Ved Institutt for Pedagogikk er ansatte i FUP knyttet til forskergruppen  
Expert cultures and institutional dynamics: Studies in higher education and work (ExCID). 
FUP har nå sine fleste forskningsaktiviteter knyttet til denne gruppen. En har sin 
tilknytning til Tekstforståelse - utvikling, opplæring og multiple tekster (TextDIM) ), og en 
i humaniora -HUMSTUD. 
 
 
FUPs ansatte ivaretar også det universitets- og høyskolepedagogiske felt gjennom å være 
mye brukt som reviewere i en rekke nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrift. I 
tillegg medvirker flere i tidsskriftarbeid som  
 

- medlem av editorial board for Quality in Higher Education,  
- medlem av editorial board for International Journal for Academic Development,   
- medlem av editorial board for Tertiary Education and Management,  
- medlem av editorial board for Journal of the Knowledge Economy, 
- medlem av editorial board for Higher Education Policy 
- medlem av editorial board for Journal of European Higher Education 
- medlem av editorial board for Contemporary Educational Psychology  
- Redaktør og medlem av redaksjonskomiten for UNIPED.   
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Spesiell satsing på publisering i jubileumsåret 2016  
 
FUPs medlemmer har redigert og bidratt med artikler og bokkapitler i følgende temahefte 
og  lærebok i universitetspedagogikk: 
 
Skodvin, A., Lycke, K. H. & Handal, G. (red.) (2016) Engasjement i undervisning og 
læring i høyere utdanning. UNIPED, 39 (2). Temanummer.    
 
Strømsø, H. I.,  Lycke, K. H. & Lauvås, P. (red.) (2016). Når læring er det viktigste. 
Undervisning i høyere utdanning.  Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 
 
 
De ansattes forskning er videre dokumentert i CRISTIN og presenteres ikke i sin helhet 
her, men nedenfor følger noen eksempler på publikasjoner i 2016: 
 
Beck, Eevi E. (2016) Undring, handlingsrom og teknodemokratiske potensialer. Hva vil vi 
med IKT. I Kvamme et al. Pedagogiske fenomener  Oslo: Cappelen Damm akademisk. 
ISBN 9788202494667 
 
Cardoso, S., Rosa, M. & Stensaker, B. (2016) Why is quality in higher education not 
achieved? The view of academics. Assessment & Evaluation in Higher Education, 41(6), 
950-965. 
 
Karseth, Berit; Solbrekke, Tone Dyrdal (2016) Curriculum Trends in European Higher 
Education: The pursuit of the Humboldtian University Ideas. I: S. Slaugher & B.J. Taylor 
(eds) Higher Education, Stratification, and Workforce Development: Competitive 
Advantage in Europe, the US, and Canada. Springer Science s. 215-233    
 
Michelsen, S., Sweetman, R., Stensaker, B. & Bleiklie, I. (2016) Shaping  
perceptions of a policy instrument: The political-administrative formation of learning 
outcomes in Norway and England.  Higher Education Policy, 29(3), 399-417. 
 
Strømsø, H.I., Bråten, I., Anmarkrud, Ø., & Ferguson, L.E. (2016). Beliefs about  
justification for knowing when ethnic-majority and ethnic-minority students read multiple 
conflicting documents. Educational Psychology: An International Journal of Experimental 
Educational Psychology, 36, 638-657. 
 
Strømsø, H.I., & Kammerer, Y. (2016). Epistemic cognition and reading for understanding 
in the Internet age. In J. A. Greene, W. A. Sandoval, & I. Bråten (Eds.),  Handbook of 
epistemic cognition (230-246).  New York: Routledge. 
 
Solbrekke, Tone Dyrdal; Englund, Tomas; Karseth, Berit; Beck, Eevi Elisabeth (2016)  
Educating for Professional Responsibility: From Critical Thinking to Deliberative 
Communication, or Why Critical Thinking Is Not Enough. I F. Trede & C. McEwen (eds): 
Educating the Deliberate Professional. Springer Science s. 29-44 
     
 
Solbrekke, Tone Dyrdal; Helstad, Kristin (2016) Student formation in higher education: 
teaching approaches matter. Teaching in Higher Education Volum 21(8) s. 962-977   
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Thompson, Ian & Wittek, Anne Line (2016). Writing as a Mediational Tool for Learning 
in the Collaborative Composition of Texts. Learning, Culture and Social Interaction. 
 ISSN 2210-6561. . doi:10.1016/j.lcsi.2016.05.004 
 
Wittek, Anne Line (2016). Processes of Writing as Mediational Tool in Higher 
Education. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. 
. doi: 10.1080/00313831.2016.1258664 
 
 
Videre strategisk arbeid 2017 
FUP vil i 2017 videreutvikle FUPs forskningsbaserte kurs- og konsultasjonsvirksomhet 
med sterkere integrering av IKT i aktivt samspill med det grunnleggende kunnskaps- og 
kompetansefundament som er bygget opp gjennom FUPs første 50 år. Sentralt star 
iverksettelse av kursportefølje og KUPP H 2017 (fra 100 til 150 timer) med mye krav til 
universitetspedagogisk basiskompetanse. I tilleg utvikles plan for oppfølgingskurs innen 50 
timer (opp til 200 t p.ansatt). 
 
FUPs unike posisjon som universitetspedagogisk fagmiljø er et godt utgangspunkt i 
bidraget med å styrke utdanningskvalitet. FUP byr aktivt på sin kompetanse. Dette 
innebærer å opprettholde FUPs vitenskapelige profil og identitet som som faglig enhet og 
bidra (pro)aktivt for å styrke koordineringsarbeidet UiO har igangsatt for å styrke 
utdanningskvalitet. I tillegg besitter FUP kunnskap og erfaringer som det er viktig å bidra 
med i kommende meritteringsarbeid knyttet til undervisning.  
 
FUP vil følge nøye de utfordringer som er definert i St. melding om Kvalitet i Høyere 
Utdanning av 27.01.2017. 
 
FUP vil utnytte nyansettelser kreativt til å styrke FUPs samlede kurs- konsultasjons- og 
forksningsarbeid, og også utnytte finansiering for faste stillinger som ikke blir besatt før 
høst 2017 mest mulig fleksibelt og innovativt. FUP vil jobbe for ytterligere stilling fra 
2018. 
 
FUP vil videreføre og utvikle de semestervise felles kontaktmøter med studiedekanene fra 
alle fakultetene. 
 
FUP vil videreutvikle seg som Faglig enhet på Iped og søke å etablere en tydeligere 
forskningsprofil i forhold til det universitetspedagogiske arbeid i samarbeid med 
forskningsgruppene (primært innenfor ExCID der flest av FUPs medlemmer har 
tilknytning).   

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/725413/description#description
http://dx.doi.org/10.1016/j.lcsi.2016.05.004
http://www.tandfonline.com/loi/csje20
http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2016.1258664

