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GODKJENNING AV PEDAGOGISK MAPPE 

 

Christer Pursiainen, professor i samfunnssikkerhet, Institutt for Ingeniørvitenskap og sikkerhet 

(IIS), Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Norges arktiske universitet (UiT), leverte sin 

pedagogiske mappe innen fristen med søknad om godkjenning av pedagogisk basiskompetanse 

for høyere utdanning. Den 11.05.2016 ble det avholdt vurderingsmøte mellom førsteamanuensis 

Trine Fossland, Result, og Yngve Birkelund, IIS, begge fra UiT Norges arktiske universitet. 

 

Det gis følgende tilbakemelding på den innleverte mappen: 

Mappen har fulgt de anvisninger som er gitt gjennom kriterier for godkjenning og anbefalt 

innhold i en mappe. Christer Pursiainen ble ansatt ved UiT Norges arktiske Universitet 1.8.2014, 

og har undervist ved bachelor og masterstudiet innen samfunnssikkerhet. Han har også 

undervisningserfaring knyttet til tidligere stilling fra University of Helsinki, Finland.  

 

Christer Pursiainen fremstår som en engasjert lærer som har funnet sin form, men som også viser 

vilje til videre utvikling. Hans pedagogiske mappe gir en god oversikt over hvem Christer 

Pursiainen er som underviser. Spesielt teksten om pedagogisk perspektiv og dokumentert 

undervisningserfaring er spennende og solid. Christer Pursiainen har valgt å jobbe med en plan 

for digitalisering ved sitt eget institutt som sitt utviklingsprosjekt. Her tar han opp flere 

interessante og viktige problemstillinger. 

 

Konklusjon: 

Christer Pursiainen tilkjennes pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning på bakgrunn av 

innlevert Pedagogisk mappe.  

 

Oppfordring til videre arbeid med mappen: 

Christer Pursiainen viser tydelig engasjement for undervisning og viser at han er villig til å jobbe 

videre med å utvikle instituttets og egen undervisning – spesielt når det kommer til digitalisering. 

Vi vil oppfordre han til å fortsette det gode arbeidet og gjerne dele egne kunnskaper og 

engasjement for å få en mer studentaktiv tilnærming til undervisning med egne kollegaer for å 

støtte opp om studentenes læringsprosess underveis i deres studier. Vi vil også oppfordre han til å 

videreutvikle ulike tilnærminger til formativ vurdering, da dette også kan komme instituttet til 

gode. Christer Pursiainen må også gjerne jobbe videre med opplegg rundt digitalisering, slik han 

har lagt opp til, og kollegaveiledning ved eget institutt – for å dele nye praksiser ved egen  
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arbeidsplass. Instituttet vil berømme hans innsats og gleder seg til å se resultatene av arbeidet han 

har lagt opp til. 

 

Christer Pursiainen oppfordres til å vedlikeholde sin pedagogiske mappe, med dokumentasjon på 

gjennomført kurs og rapport fra kollegaveiledning (siste med passordbeskyttelse).  

 

 

Tromsø, 11.05.2016 

 

 

Trine Fossland       Yngve Birkelund  

Førsteamanuensis      Førsteamanuensis 
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