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Ang. Prof. Monica Alterskjær Sundset´s søknad som merittert underviser  
  
  
Kjennetegnende for Monica er hennes pedagogiske kvaliteter og at hun er reflektert 
og gjør aktivt bruk av litteratur og forskningsresultater innen læring til egen 

utvikling. Videre er tilbakemeldingene fra studenter til programstyret at hun har 
stor variasjon i hvordan fagstoffet blir presentert og at man som student får 
anledning til refleksjon og dyp læring. Monica gjør mesterlige grep med 
studentaktive tiltak i lab og på øvelser, i et fagområde som er krevende for 
studentene (fysiologi), i og med at det både er begrep og prosesser som må læres.   
  
Monica har gjennom flere perioder som prodekan for utdanning og som medlem i 

programstyret positivt bidratt til utvikling av undervisning på BFE og AMB, og ikke 
minst at utdanning er satt på dagsorden ved instituttet. Monica har i disse 
sammenhengene hatt et helhetsperspektiv med fokus på læring og didaktikk. Som 
også gjør henne kvalifisert til andre viktige verv og gjør at hun blir brukt som 
ekstern resurs bl.a. i UHR-MNT.  
  
Monica har som prodekan vært initiativtaker til en pilot med utvikling av 
kollegaveiledning på BFE og AMB. Her bidrar hun med kompetanse og forankring, og 
har bidratt til økt bevissthet til lærerrollen hos sine kollegaer på AMB.  I sin egen 
emneportefølje på AMB jobber hun systematisk med kvalitetsutvikling og har 
bidratt til økt bevissthet rundt lærerrollen. Per i dag arbeider hun med å utvikle en 
studentbasert evaluering av arbeidskrav med forankring i SoTL. Dette er erfaringer 

som UiT, BFE og AMB nyter godt av, i og med at Monica stiller som WP leder i en SFU 
søknad våren 2019.  
 
Monica er en mester i å lære bort. Hun viser også at hun har læringslyst og er 
positivt til å bidra til utvikling av gode pedagogiske grep på instituttet. Kunnskap 
basert på empiri og vitenskapelige robuste metoder er viktige innen alle fagfelt, og 
Monica vil være en foregangsperson på AMB som vil bidra til å forsterke dette innen 
utdanningene.  
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Jeg bekrefter at Monica er en betydelig bidragsyter på AMB sine studieprogram og at 

vi har en plan for at hun skal fortsette å bidra til våre egne studieprogram og biologi 
ellers på UiT.  
 
Jeg gir herved min anbefaling til at Monica meritteres som underviser. Merittering er 
viktig for AMB som har en sterk kultur for forskning, men som har fokus på å utvikle 
utdanningene.   
 
  
 
(e-sign, i farvær av skanner)  
  
Vennlig hilsen 

Geir Rudolfsen 
Instituttleder AMB 

 

 

 
 

  

 
 


