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Introduksjon til pedagogisk mappe på nett
1.1

Hva er en pedagogisk mappe

Ved UiT Norges Arktiske universitetet er pedagogiske mapper innført som grunnlag for
godkjenning av pedagogiske kvalifikasjoner for tilsettinger i undervisnings- og
forskerstillinger (jf. Styresak 60-07 Styrking av det universitetspedagogiske tilbudet ved UiT

– innføring av pedagogisk mapper).
En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av utvikling og oppnådd
pedagogisk kompetanse. Allern poengterer at: «Mappen viser den enkelte lærers

individualitet gjennom utvalg av artefakter/arbeid og refleksjon, og den er en
dokumentasjon av utvikling og kompetanse. Den vil være en helhetlig presentasjon av en
persons profesjonelle dyktighet. Den motsvarer en forskers liste over og dokumentasjon av
forskningsresultater gjennom publikasjoner.» (Allern 2008)
En pedagogisk mappe kan dermed betraktes både som et prosessredskap og et produkt.
Når mappen som prosessredskap fremheves er det fordi at selve prosessen med å utvikle og
sammenstille en pedagogisk mappe krever en kontinuerlig vurdering av egen undervisning
gjennom ulike kriterier og perspektiv. Intensjonen er å øke den enkeltes bevissthet omkring
styrker og svakheter ved egen undervisning, som igjen kan ha betydning for utvikling av
undervisning (Boud 2000). Når mappen som produkt vektlegges, er det den ferdigstilte
presentasjonsmappen som er i fokus. Her skal den enkeltes undervisningskompetanse
dokumenteres. I dette ligger det en spenning mellom det å fremstille egen utvikling som
underviser på en ærlig og reflektert måte, samtidig som den enkelte skal fremheve egen
kompetanse for kvalifisering til ulike stillinger.

1.2

Hva innebærer det at den pedagogiske mappen skal være
en digital mappe

Når den pedagogiske mappen skal foreligge som en digital mappe, forstår vi dette som en
mappe som lages og publiseres i en nettbasert plattform. I denne sammenheng er det en
del nye problemstillinger som oppstår. Dette har å gjøre med grader av åpenhet og det har
å gjøre med det digitale formatet og nettpublisering. En digital mappe kan publiseres helt
åpent på nett eller den kan foreligge digitalt uten å publiseres på nett. Når mappen
publiseres helt åpent på nett innebærer det at alle som vil kan ha tilgang til den. Dersom
mappen foreligger digitalt uten at den er publisert på nett er det kun den som er eier av
mappen og den han eller hun gir tilgang som kan se den. Det finnes også ulike former for
løsninger derimellom.
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1.2.1 Om åpenhet og visninger
Vi legger opp til at det skal være tre ulike «visninger» av mappen, og disse visningene
innebærer ulike nivåer av åpenhet:
A. Den første visningen er den mest lukkede. Når du oppretter en mappe vil du
samtidig bli såkalt administrator av din egen mappe. Dette er en versjon av din egen
mappe som kun du selv skal se.
B. Underveis i arbeidet med mappen er det en stor fordel at alle mappene ligger åpent
mellom deltakerne i programmet. Dette vil være den andre formen for visning av
mappen. Enkel tilgang til hverandres mapper er viktig blant annet for at dere skal
kunne arbeide sammen på ulike vis med mappene og være hverandres «kritiske
venner». Det er ikke nødvendig og neppe heller noe poeng at mappen er tilgjengelig
for offentligheten før den er ferdigstilt og evt godkjent. Men det er et poeng at de
andre deltakerne og mentorene har tilgang til mappen for å kommentere underveis i
prosessen. Dette gjøres ved at du deler nettadressen med de andre deltakerne og
med mentor, og at vi alle har gjensidig tillit til at ingen sprer uferdig materiale videre
ved å dele noe av dette ut på nett. Her vil mappen være delvis beskyttet ved at den
ikke er søkbar / indekserbar for søkemotorer og at ingen sprer url-adressene til
uvedkommende. Dersom du ikke ønsker å legge ut foreløpige versjoner av tekstene
på den måten vi beskriver her kan du avtale med de andre at du sender word-filer
eller at dere deler filer i google-docs.
C. Når mappen er ferdigstilt og evt også godkjent anbefaler vi deg å legge mappen
åpent ut på nett, det vil si å gjøre den søkbar / indekserbar, men med mulighet for å
passordbeskytte enkelte sensitive dokumenter. Dette vil være den tredje formen for
visning av mappen. Ved å passordbeskytte enkelte dokumenter vil deler av mappen
kun være åpen for administrator, mentor og vurderer. Særlig gjelder dette
skjemaene brukt til kollegaveiledning, da disse kan være sensitive å vise fram i
offentligheten for både deltakeren selv og for samarbeidende kollega. Det er særlig
viktig at man ikke holder tilbake kritiske vurderinger av egen og andres undervisning
i kollegaveiledningen, og hvis man vet at skjemaene skal publiseres på nett kan man
komme til å holde tilbake kritikk. Det er ikke heldig for den enkeltes utvikling i
retning av å bli en bedre underviser. Hver og en må for øvrig selv vurdere nytten av
«åpenhet versus ærlighet», i mappen som helhet. Det vil være mulig ikke å publisere
mappen åpent på nett ved fortsatt å sørge for at den er ikke søkbar / indekserbar, og
dessuten ved å passordbelegge flere dokumenter enn bare
kollegaveiledningsskjemaene. Vær oppmerksom på at all omtale av enkeltpersoner
omfattes av personvernlovgivningen.
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1.2.2 Argumenter for og mot åpenhet og nettpublisering
Det å gjøre ferdigstilt og godkjent mappe mest mulig åpent tilgjengelig har flere fordeler.
Det dreier seg mest om ulike pedagogiske begrunnelser, der det er vanlig å anta at man får
de største gevinstene av digitalt mappearbeid når mappen er helt åpen:
•

En mer autentisk (og mer motiverende) skrivesituasjon underveis, man forholder seg
ikke bare til en vurderingskomite, men til reelle lesere.

•

Det at man reelt skal publisere på nett vil medføre at man med nødvendighet
utvikler sin digitale kompetanse, det være seg kompetanse om opphavsrett eller
kommunikativ kompetanse for nett.

•

Det kan motivere til at man ønsker å endre og forbedre mappen, og med det utvikle
sin pedagogiske kompetanse videre, også etter at mappen er godkjent.

•

Det vil fremme kunnskaps- og erfaringsdeling mellom undervisere i høyere
utdanning. Man går fra en lukket til en åpen kunnskapsprosess.

Man skiller normalt mellom arbeidsmapper og presentasjonsmapper. Når man skal legge ut
mappen ved ferdigstilling vil den kunne først og fremst fremstå som instrument for å
dokumentere kompetanse, som undervisnings-CV, og ikke først og fremst som instrument
for deltakerens egen pedagogisk-didaktiske læring og utvikling. Av hensyn til egen
læreprosess vet vi imidlertid at du vil trenge å vise fram egen utviklings- og læringsprosess.
Dette kan komme til å stå i motsetning til en best mulig selvpresentasjon. Hva vil det å legge
mappene åpent ut medføre for tekstene du skriver? Det kan medføre:
•

At man underkommuniserer det man oppfatter som feil og mangler i egen
undervisning

•

En mindre selvkritisk og selvreflekterende mappe

•

En mer instrumentell tilnærming

•

Her er det avgjørende at de ulike hensynene veies mot hverandre.
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Komme i gang - opprett pedagogisk mappe på
nett
1.1

Logg inn adresse

Start URL: http://pedagogiskmappe.uit.no

1.2

Registrering / gjenoppretting av passord

VIKTIG:
Noter passordet under registrering.
Gjenoppretting av passord: http://pedagogiskmappe.uit.no/login

1.3

Endre passord

Gå til Brukere>Din profil>nytt passord

NB!
Dersom du benyttet din UiT epostadresse til å opprette bruker så kan du IKKE endre passord
selv.

6

1.4

Endre banner

Dersom du er pålogget så naviger til endring av bannerbilde (1A, fra nettstedet eller 1B, fra
nettsted administrasjon).

1.5

Opprette ny side

Det er mange måter du kan opprette en ny side på. Her er en måte:
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1.6

Endre side (Om deg selv)

Finn siden «om meg». Her er en måte (evt. benytt kontrollpanel>sider):

Endre tekst, lenker og legg inn bilde av deg selv.
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Dersom du IKKE ønsker
denne siden kan du
endre status til «kladd»,
og fjerne
menyelementet som
peker til denne siden.

Husk også å fjerne menypunktet til «om meg», dersom du endrer status på siden til «kladd».
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1.7

Opprette og endre meny- / og undermenypunkter

Alternative menypunkter kan være:

1.8

•

Introduksjon

•

Evaluering av undervisning

•

Min undervisningsfilosofi

•

Undervisningshistorie

•

Osv.

Laste opp fil/vedlegg
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1.9

Publisering, kommentering og anonymitet

Slå av / fjern sosial deling på sider. Sørg for at AddToAny på sidene dine IKKE er avmerket.

Slå av «kommentarer»:
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Slå av søkemotorindeksering:
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Passordbeskytte vedlegg (før opplasting)
Denne veiledningen tar for seg hvordan passordbeskytte en Word fil (Word versjon 2013)
ved konvertering av den til PDF format. Passordet settes når du lagrer DOC fil som PDF.
Klikk her for videoveiledning
I Word programmet under «Fil» menyen (1) velg «Lagre som Adobe PDF»(2).

I neste dialogvinduet:
Velg «Beskytt PDF»(1). Huk av «Krev et passord for å åpne dokumentet» (2)
Skriv inn ønsket passord (3) og «OK»(4)
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Bekreft passordet.

For å åpne PDF dokumentet heretter vil det påkreves et passord.

PS! Videoveiledninger finner du på digitalmappe.uit.no
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