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Årsrapport 2013 - AltUnd 
AltUnd - Studentgruppa for alternativ undervisning. AltUnds overordnede 

oppgave er å arbeide for en bedret studiekvalitet ved NTNU, blant annet 

gjennom å være en pådriver i arbeidet for alternative undervisningsformer. 

AltUnd er organisasjonsmessig tilknyttet PLU, seksjon for 

universitetspedagogikk, NTNU. 

Medlemmer 

Våren 2013 

Maria Nissrin Foshaug (IVT) 

Trym Brox Bjørvik (IVT) 

Stine Owesen (SVT) 

Bjørnar Kvernevik (DMF) 

Andreas Hagen (IME) 

Kristina Lurås Solberg (HF) 

Even I. Bolstad (SVT) 

Høst 2013 

Maria Nissrin Foshaug (IVT) 

Trym Brox Bjørvik (IVT) 

Stine Owesen (DMF) 

Bjørnar Kvernevik (SVT) 

Andreas Hagen (IME) 

Kristina Lurås Solberg (HF) 

Even I. Bolstad (SVT) 
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Videreføring av prosjekter 
Teknostart 
Dette er et prosjekt som bare ble påbegynt høsten 2012. Vi var i kontakt med Geir Halland som 

gjennomfører LAOS-kurs, og i møte med Teknostart-koordinator Martin Gustavsen. Vi mottok 

en rapport fra Gustavsen på Teknostart 2012. Prosjekter ble tatt med inn i 2013 for å se om det 

er noe vi i AltUnd kan bidra med før å øke læringskvaliteten til nye studenter på Teknostart fra 

høsten. Det ble avhold flere møte og gjennomført en rekke telefonsamtaler mellom AltUnd og 

Gustavsen, Halland og enkelte fakulteter og institutter. I februar skrev vi i AltUnd en rapport på 

Teknostart hvor vi kom med våre oppfatninger og innspill. Rapporten ble sendt til Gustavsen, 

Halland, fakultetene og instituttene. Vi fikk noen tilbakemeldinger, og fulgte opp med noen 

svar. I hvor stor grad dette dokumentet hat blitt tatt i bruk i ettertid et uvisst, men at vi har 

belyst noen viktig områder og rokket litt ved gamle tanker er det ingen tvil om. 

 

NTNUs universitetspedagogiske ambisjon 
(Jf. “AltUnd som studentrepresentanter”, årsrapport 2012). 

 

Prorektor for utdanning og læringskvalitet har jobbet med en sak om hva som skal være NTNUs 

universitetspedagogiske ambisjon, og denne er et innspill til arbeidet med hvordan forholdene 

best mulig kan legges til rette for at NTNU skal kunne tilby utdanning av høy kvalitet, faglig og 

pedagogisk (jfr NTNU 2020). 

 

AltUnd ble gjort oppmerksomme på saken gjennom fortsatte samtaler med Kirsti Rye Ramberg, 

og vi fikk mulighet til å bidra til diskusjonen med meninger fra studentperspektivet. Dette 

kulminerte i et møte 1. mars med Ramberg og Marianne Slettbakk fra prorektors stab, Marte 

Bratseth Johansen fra Uniped og daværende leder for studenttinget Simon Utseth Sandvåg hvor 

hele AltUnd deltok. Dette var en svært konstruktiv debatt og en viktig innflytelseskanal for 

AltUnd. Referat ble ført, og ideer og meninger i saken blir tatt med videre. 

 

Kartlegging av referansegruppeordningen ved NTNU 
Fullført kartleggingsprosjekt. Prosjektet ble startet høsten 2013 etter samtaler med flere 

studenter fra forskjellige institutt. AltUnd ble oppmerksom på at det er en stor spredning i 

hvordan de forskjellige instituttene og fakultetene gjennomfører referansegruppeordningen.  

 

AltUnd gjennomførte spørreundersøkelser og intervjuer for å kartlegge mangfoldet. Resultatet 

ble at vi fant ut at denne formen for kartlegging ville bli for tidkrevende og vanskelig å 
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gjennomføre. Det er etter vi har hørt gjennomført endringer på selve ordningen så vi ønsker å 

vente en periode for å se hva NTNU gjør for å skape en universell plan for gjennomføring av 

referansegruppeordningen, hvertfall en grunnleggende gjennomføringsplan. AltUnd avslutter 

sitt prosjekt for denne gang og legger til grunn at det kan bli gjennopptatt ved en senere 

anledning. 

Erfaringsoverføring og intern opplæring 
Prosjektet for å ivareta erfaringen og opplæringsbehovet inad i gruppen og for potensielt nye 
medlemmer ble videreført i 2013 ved utviklingen av en kursportefølje bestående av 
presentasjoner og notater som gjør det enklere å orientere seg i NTNUs organer og 
strukturer. Kursstoffet ble brukt internt i 2013 og vil tas frem ved rekrutteringen av nye 
medlemmer i 2014. AltUnd har i tillegg til dette jobbet videre med å utvikle et godt og 
anvendelig filarkiv og inarbeidet rutiner for dokumentasjon av prosjekter. 

Informasjonsarbeid 
AltUnd tilstreber alltid å dele informasjon med relevante aktører og studenter. I løpet av 2013 
har det blitt publisert et tjuetalls blogginnlegg på AltUnds blogg, altund.wordpress.com. Vi har 
også lagt ut våre møtereferater her og holdt våre følgere på Twitter og Facebook oppdatert 
når det er nyheter på bloggen eller det er en mediesak som er relevant for AltUnds mandat.  
 

Nye prosjekter 
Norskundervisning for utvekslingsstudenter 
Dette et et prosjekt som ble startet i høst. Vi har vært i kontakt med flere utvekslingselever som 

føler det ikke er god nok norskopplæring idag og de "faller ut" av mye sosialt pga det. Anette 

Hoel og Kristoffer Koch har hatt hovedansvaret for dette prosjektet i 2009. De var våren 2009 i 

kontakt med både International Student Union (ISU), PLU og Internasjonal seksjon på grunn av 

den mangelfulle norskopplæringen NTNU og Trondheim har å tilby utvekslingsstudenter og 

andre fremmedspråklige ved universitetet. På grunn av manglende kontaktperson til 

norskkursene ble dette prosjektet stoppet litt. Vi tok opp tråden i år. Vi har vært i kontakt med 

ISU, PLU og IS for å kartlegge dagens situasjon. Det viser seg at opplæringer er ganske god og 

finnes i dag på fire nivåer. Vi er litt i tenkeboksen på om dette er et prosjekt som handler om 

undervisning eller kultur og hvorvidt det angår oss i AltUnd og er derfor usikre på om vi skal gå 

videre med det. 

 

Referansegruppeordningen - etterevaluering 
Høsten 2013 har det blitt jobbet med en mulig forbedring av referansegruppeordningen hvor 

målet er å oppnå muligheten til å ha en sluttevaluering av samtlige emner ved NTNU, som i all 

hovedsak skal gjennomføres etter endt eksamen i det aktuelle emnet. Vi har utarbeidet et 

forslag som innbefatter å legge ut et standard spørreskjema på it’s learning hvor studentene 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faltund.wordpress.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGRHLx8Qy4jnAwk-Khr19rJgHczg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAltUnd&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWcABOtPWKX2ypHEcmpPO7NfCf9w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAltUndNTNU&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSQeNx7N78GdRIvcpBEtTTMnos3w
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kan oppsummere hvordan de opplevde eksamensoppgavene (evt. også eksamensform) i 

forhold til pensum og forelesninger. Hittil i prosjektet har vi vært i kontakt Humanistisk fakultet 

og deltatt på møte med studentrådene v/ HF, hvor de tok for seg nettopp denne 

problemstillingen. AltUnd-prosjektet ble viderefomidlet og nytteverdien av en slik evaluering 

ble klart og tydelig understreket, så forhåpentligvis vil dette forslaget komme høyere opp i 

systemet. Videre gjenstår i prosjektet å se på emner ved NTNU hvor denne prosedyren allerede 

anvendes og be fagkoordinator/emneansvarlig om en kort beskrivelse av gjennomførbarhet og 

utbytte. 

 

Videreført samarbeid med MMS (Multimediesenteret) 
Ny kontakten ble opprettet med MMS etter ønske om å gjennomføre et prosjekt med høyere 

sannsynlighet for et konkret og målbart utfall. Tidligere samarbeid har blant annet resultert i en 

promoteringsvideo for tilbudet om opptak av forelesninger (jf. årsrapport 2012), som etter 

sigende har bidratt til populæriteten av dette – til stor nytte for mange studenter. Etter 

samtaler med Frank Børø og co. er det tydelig at de kan ha stor innflytelse på studiekvaliteten 

til mange av universitetets studenter, og at de potensielt kan bli en viktig kanal for å igjen øke 

AltUnds påvirknings- og gjennomføringskraft. 

 

Møter har blitt gjennomført med Frank Børø m/fler for å bli bedre kjent og finne felles 

fokusområder. Noe som var umiddelbart aktuelt å ta tak i var deres arrangement TekPed 2014, 

hvor AltUnd i første omgang representerer studentperspektivet gjennom meninger/ideer til 

innhold. Dette er et pågående prosjekt som naturligvis strekker seg inn i 2014. Tonje Mogstad 

Høivik er vår kontaktperson i forbindelse TekPed og ellers. 

 

Da vi har fått en såpass god kontakt med MMS ønsker vi å utforske flere muligheter for 

samarbeid i fremtiden. 

 

Deltagelse i arbeidsgruppe for universell utforming 
NTNU ved rektor utnevnte i 2011, en arbeidsgruppe med ansvar for å identifisere, definere og 

forelegge en strategi og en politikk som kan gjelde for alle IKT-rettede aktiviteter i forhold til universell 

utforming ved NTNU. Arbeidsgruppens mandat var basert på notat om universell utforming ved 

NTNU. 

 

Bakgrunnen for arbeidet er basert på strategi ved NTNU, krav og lovverk i forhold til tilrettelegging for 

personer med nedsatt funksjonsevne. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en del 

standarder og krav til universell utforming av IKT for offentlig sektor, blant annet om tilgjengelighet på 

nettsider. Altund har deltatt på møtene til arbeidsgruppen høsten 2013 for å bidra med studentenes 

perspektiv. Presentasjon av retningslinjer for UU av IKT-løsninger og kommunikasjonsplan vil skje 4. 

desember.  
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Deltakelse på Fremtidskonferansen, Trondheim 2013 
AltUnd deltok med en representant på Framtidskonferansen som ble arrangert i Trondheim den 22. 

januar i regi av engasjerte studenter. Formålet med konferansen var å komme frem til en 

framtidserklæring for studiebyen Trondheim, hvor temaene varierte fra frivillighetskultur til 

utdanningskvalitet. Vår representant bidro i workshop om sistnevnte tema under konferansen. Etter 

selve konferansen har det i liten grad vært oppfølging av arbeidet, men andre organer som 

Studenttinget og Velferdstinget har tatt med seg momentene inn i sitt videre arbeid. 

 

Vurdering av LMS (e-læringssystem) 
AltUnd fikk en forespørsel fra leder i prosjektgruppen for LMS-anskaffelse Per Hovde om å stille med 

en representant i dette arbeidet. Da NTNU sin avtale med It’s Learning var utgått ble det satt igang en 

offentlig anskaffelsesprosess, der AltUnd var del av en bred forankring i organisasjonen, som deltok i 

en evaluering av tilbudene som forelå. Arbeidet bestod blant annet i å identifisere hvilke 

bruksscenarier i et LMS som var mest relevante å få demonstrert fra leverandørenes sin side, sett fra 

et studentperspektiv.  

 

Standardskjema - emneevaluering 
AltUnd ble kontaktet av Ole Kristen Solbjørg i rektors stab for å komme med innspill til et 

standardskjema for emneevalueringer. AltUnd gjennomførte en Facebook-diskusjon og samlet 

innspillene i et helhetlig svar. AltUnd fikk inntrykk av at tilbakemeldingene ble satt stor pris på, særlig 

ettersom de var ærlige men samtidig konstruktive. 

 

 

 
 


