
 

   

BFIs utdanningskonferanse 2017 

Veiledning av bioingeniørstudenter i praksis 

Mandag 8. – tirsdag 9. mai 2017 
Universitetet i Agder, Campus Kristiansand 

Kursnummer 20170192 
 

Mandag 8. mai 
Møteledere: Turid Aarhus Braseth og Johanne Lind Aasen 

Auditorium J1 064 
 

11.30 – 12.45 Registrering og enkel lunsj 

12.45 – 13.00 Åpning og praktisk informasjon Turid Aarhus Braseth 

Kompetanseutveksling og undervisningsmetoder 

13.00 – 13.45 Ansvar for egen læring?  

Vi ønsker oss initiativrike og faglig 
engasjerte studenter som tar 
ansvar for egen og andres læring! 

Hvordan kan vi tilrettelegge for 
dette ved å bruke ulike verktøy i 
undervisning og veiledning? 

 

Lars G. Landrø, universitetslektor og 
Kristin Steinsbekk, 1. amanuensis, NTNU 
Campus Trondheim; Elisabeth Ersvær, 
1.amanuensis og Gry Sjøholt, 
1.amanuensis, HVL. 

13.45 – 14.00 Pause - benstrekk 

 

14.00 – 15.00 

 

Ansvar for egen læring, forts. 

 

   

15.00 – 15.30 Kaffepause og forflytting til grupper  

  

Workshops etter faginndeling 

15.30 – 16.45 Erfaringsutveksling om nye undervisningsmetoder og 
læringsmuligheter for studenter  

 Medisinsk biokjemi, (hematologi) (Lars G. Landrø og Camilla Klubnes) 

 Medisinsk mikrobiologi (Mette Lundstrøm Dahl) 

 Immunologi og Transfusjonsmedisin (Vivi Volden) 

 Patologi (+ histopatologi og cytologi) (Tove Havnegjerde) 

 Samfunnsvitenskap og humanistiske fag, bacheloroppgave (Turid) 

(Det tas forbehold om deltakere nok til en workshop i hvert av fagfeltene.) 

16.45 – 17.00 Evaluering og oppsummering  

19.00  Felles middag på Værtshuset Pieder Ro (egen påmelding) 

 

 

 



 

   

 

 

Tirsdag 9. mai  
Møteleder: Lars G. Landrø og Jill-Tove Indrevik 

Auditorium J1 064 
 

Veiledning av studenter i praksis 

09.00 – 11.00 Makt og avmakt – veiledning av 
studenter i praksis 

Praksisveilederens rolle i 
studentenes læring ut fra et 
voksenpedagogisk perspektiv. Vi 
tar utgangspunkt i veilederens 
arbeidshverdag, en hverdag 
preget av en kultur med særegne 
normer, verdier og 
handlingsmønstre som for nye 
studenter er ukjente og ofte 
usynlige. Ved å se arbeidsstedet 
og veilederrollen i et 
metaperspektiv, ønsker vi å 
fremme veiledning som gir økt 
motivasjon, trivsel og læring hos 
studenten. 

Dialog og gruppediskusjoner med 
oppgaver 

Marit Greek, førstelektor og Kari Mari 
Jonsmoen 1. amanuensis, HiOA 

 

11.00 – 11.30  Kaffepause  

Gruppediskusjoner, workshops med case fortsetter 

11.30 – 12.30 Mål for workshopene: Bevisstgjøring av rolle og ansvar. Avmystifisere 
veiledning. Bli tryggere på egen rolle som veileder  

 

12.30 – 13.30 Lunsj  

  

13.30 – 15.00 Workshopene fortsetter 

  

15.00 – 15.15 Kaffepause  

Oppsummering i plenum og avslutning  

15.15 – 15.45 Oppsummering i plenum 

Avslutning 

 

.  


