
Eksternt utlyste utviklingsmidler på utdanningsfeltet: et forslag til håndtering av «Program for 
studentaktiv læring» ved UiO 

Innledning 

Som et ledd i den nasjonale omorganiseringen av styringen av sektoren er DIKU opprettet som et 
nytt direktorat med et spesielt ansvar for å stimulere til kvalitetsutvikling i høyere utdanning. DIKU vil 
forvalte en del midler som er interessante for UiO å søke på. I den nærmeste fremtid kan slike 
eksterne midler klassifiseres i tre grupper: Sentre for Fremragende Utdanning (SFU), Program for 
studentaktiv læring, og forlengelsen av de eksisterende midlene fra Norgesuniversitetet som hadde 
et spesielt fokus på anvendelse av digitale verktøy i undervisning og læring. Det er varslet at de to 
sistnevnte pottene med penger sannsynligvis vil bli samordnet fra og med 2019.  

Profilen til de tre pottene er noe ulik: SFU er et etablert virkemiddel som har stort fokus på 
innovasjon i mer avgrensede miljøer og fagområder. Midlene fra det gamle Norgesuniversitetet var 
relativt små (1 million kroner) og kan sies å ha et spesielt teknologisk fokus. Program for studentaktiv 
læring er et nytt virkemiddel som kan sies å være tett koplet til ambisjonene i Kultur for Kvalitet 
(St.meld. 16, 2016-17). 

Program for studentaktiv læring 

Prosjektene som lyses ut i Program for studentaktiv læring har en tydelig strategisk fokus, noe som 
tilsier en god institusjonell forankring. Det siste innebærer at UiO bør etablere en prosedyre for å 
koordinere selve søkeprosessen.  

LINK – senter for læring og utdanning ønsker å ta en rolle i forbindelse med denne utlysningen. 
«Program for studentaktiv læring» (PSL) har søknadsfrist 10. desember. Det kan søkes om inntil 5 
mill. over tre år til prosjekter som skal føre frem til utvikling og redesign av lærings- og 
vurderingsformer i eksisterende studieprogram. Det legges opp til at prosjektene det søkes om skal 
baseres på systematisk evidensinnsamling i form av evaluering eller følgeforskning underveis. LINK 
ser på denne utlysningen som en mulighet til å skape prosjekter som kan ha relevans for flere 
fakulteter samtidig, og ønsker å legge til rette for en prosess som kan bidra til å bygge større og mer 
komparative prosjekter der flere ved UiO samarbeider på tvers, og der man unngår unødig intern 
konkurranse.  

Forslag prosess 

Hvis Utdanningskomiteen ønsker en mer koordinert søkeprosess kan dette gjøres på følgende måte: 

1. Utlysningen «program for studentaktiv læring» er allerede sendt ut til alle fakulteter med 
beskjed om at LINK vil organisere et åpent-for-alle «prosjektklekkeri» 25. september kl. 12.00 
i «LINKEN». Tanken her er å få frem og diskutert de gode ideene. 

2. I etterkant av prosjektklekkeriet vil LINK i samarbeid med ulike interessenter ved fakultetene 
utmeisle forslag til et mindre antall prosjekter som  
a) passer inn i forhold til DIKUs utlysning, og som 
b) kan koples til UiOs overordnede strategiske satsinger på utdanningsfeltet.  

3. I perioden fra 25.september til 1. november vil søknadene bli utformet og spesifisert, og 
hvert aktuelt prosjekt vil utarbeide et kortfattet sammendrag av prosjektide og innhold som 
sendes Utdanningskomiteen i forkant av fastsatt møte 13. november.  

4. Utdanningskomiteen gis anledning til å kommentere/prioritere søknadene, og prorektor vil 
formelt beslutte hvilke søknader som får UiOs støtte til innsending (Slik institusjonell støtte 
er et formelt krav til søknaden).              


