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Nominasjonsnummer UKPHU-2018/10018

Navn på tiltak SKIFT

Kontaktpersoner
Institusjon som nominerer
Molde University College - Specialized University in Logistics (NO-HiMolde)
Campus:
Campus Molde (NO)

Name: Kristoffersen, Steinar
E-post: stkr@himolde.no
Adresse: Britveien 2

6410 Molde
Tlf: 92669831

Name:
E-post:
Adresse:
Tlf:

Om tiltaket
Når ble tiltaket satt i gang?
Vår 2017

Kort om tiltaket
SKIFT er et rammeverk for praksisbasert undervisning i logistikk, matematikk og statistikk, utarbeidet
av en gruppe som består av faglærere og studenter ved Høgskolen i Molde. Målet med SKIFT er å løfte
kvaliteten i høyere utdanning, i tråd med kvalitetsmeldingen fra 2016.

SKIFT står for Samarbeid med næringslivet, Komplett faginnhold, Insentiver for fagutvikling, Faglig
fellesskap og Tilgjengelig forskning.

Samarbeid med næringslivet betyr at bedriftene integreres i fagene gjennom bl.a. eksempel i
kompendium, forelesning, øvinger, eksamen og oppgaver i bachelor-, master- og doktorstudier.

Komplett faginnhold betyr tilpasning av fagpensum med egne kompendium, øvinger med utarbeidet
kontekst (næringsliv) og tilhørende fyldige løsningsforslag, øvingstimer med både faglærer og
hjelpelærere, video av forelesninger, øvinger og et egnet læringsmiljøsystem (LMS).

Incentiver for fagutvikling er motivasjonsfaktorer for tilsatte som prioriterer fremragende undervisning,
f.eks. en effektiv meritteringsordning.
Faglig fellesskap betyr at et fag gis av flere enn bare fagansvarlige (forelesere, hjelpelærer, kollegaer
(tandemforelesning, pensumoverlapp), ansatte i bedriftene.

Tilgjengelig forskning betyr at studentene kan få et innblikk i og delta i forskningsaktiviteter tidlig i studiet
etter eget ønske. Det innebærer f.eks. at studenter kan bli medlem av en forskningsgruppe og delta i
arbeidssesjoner, gjennomganger og presentasjoner.

Hvordan oppfyller tiltaket kriteriene for Utdanningskvalitetsprisen?
Hvordan SKIFT oppfyller kriteriene:
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• Hva gjør tiltaket fremragende sett i lys av liknede utdanninger og på tvers av fagfelt nasjonalt?

Dette tiltaket går lengre enn sammenlignbare programmer når det gjelder å integrere praksis med
krevende teoretiske fag (matematikk og statistikk). Studentene får være med på å løse de konkrete
og vanskelige logistikkutfordringene som bedriftene står overfor, og se at metodene de lærer brukes i
praksis. Bedriftene på sin side ser hvordan høyere utdanning bruker solide teoretiske kunnskaper for å
løse problemer som de har. Dette bidrar til å avmystifisere abstrakt eller formelle tilnærminger og gjør
rekrutteringen av nye arbeidstakere med slik kunnskap enklere i fremtiden.

• I hvilken grad gjennomføres tiltaket i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og andre aktuelle
aktører, og hva fører samarbeidet til?

SKIFT er et grasrotinitiativ som involverer forelesere, men med studenter i en førende rolle – ikke minst i
utarbeidingen av løsningsforslag på utfordringer som er presentert for dem gjennom intervjuer, seminarer
og gjesteforelesere fra bedriftene som deltar.

• Hvordan bygger tiltaket på eksisterende forskning, utviklingsarbeid og erfaringer?

Logistikkmiljøet i Molde har i en lengre periode hatt undervisningsopplegg med case fra industripartnere.
Vi er også vant til praksisbasert utdanning i profesjonsstudiene som vi har hos oss (sykepleier,
vernepleier). Ikke minst er har Høgskolen i Molde direkte eierskap i Møreforsking Molde AS og
samarbeider med dette oppdragsinstituttet, Sintef og NTNU i mange brukerstyrte prosjekter. SKIFT
systematiserer brukerstyrt og relevant utvikling av kunnskap og bruker den som en ressurs i
undervisningen. Like viktig er det at SKIFT rekrutterer studenter i en tidlig fase av sin høyere utdanning
til å bidra med kreative løsninger og oppfølging i implementering hos bedriftene.

• Hvordan har tiltaket bidratt vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten?

SKIFT har satt søkelyset på den praktisk rettede logistikk forskningen, og demonstrert for hele fagmiljøet
på høgskolen hvor relevant arbeidslivet i regionen anser denne kunnskapen å være. Vi har initiert
en diskusjon om hvordan undervisningen kan organiseres, og på hvilket nivå vekten skal legges på
avansert teoretisk matematikk og statistikk vs mer anvendt kunnskap i en praktisk kontekst.

• Hvordan har tiltaket forbedret studentenes læring?

Studentenes motivasjon for fagene der de møter representanter for næringslivet er, så langt vi kan
bedømme, svært god. SKIFT bidrar til å vise hvilke anvendelsesområder tilsynelatende abstrakte
teoretisk teknikker kan brukes til å øke verdiskapningen for. Når studentene får bruke kunnskapen
fra auditoriene i produksjonslokalene til bedrifter de kjenner, blir de tryggere og mer allsidige. Vi skal
evaluere SKIFTs påvirkning på eksamensresultatene etterhvert, men antar at vi også legger til rette
for en bredere læring, som kanskje ikke gjenspeiler seg i en skoleeksamen. Derfor vil vi også innhente
erfaringer fra bedriftene når vi gjør fremtidige kandidatundersøkelser.

• Hvilke utfordringer søker tiltaket å løse? Hvordan bidrar tiltaket til å løse disse utfordringene?

Som de fleste utdanningsprogrammer i Norge har vi hatt en økning i studenttallet de siste tiårene,
som en følge av større ungdomskull og bredere rekruttering til sektoren. Det innebærer at mange som
kommer til oss med studiekompetanse, har færre timer med matematikk og relaterte fag fra timeplanen
i videregående skole. Da må vår pedagogiske tilnærming tilpasses slik at også disse studentene kan
tilegne seg tilstrekkelig realfagskunnskap til å mestre studiesituasjonen på høyere nivåer inkludert
master og PhD og ikke minst, at de settes i stand til å løse praktiske logistikkproblemer og lede slike
prosesser ute i bedriftene.

• Hvilke ideer og planer finnes for videreutvikling av tiltaket?

SKIFT skal evalueres og fortsatt promoteres blant HiMoldes samarbeidspartnere i regionen. Det kommer
til å bli søkt om midler fra DIKUs nye program til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta
i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Videreutviklingen vil både
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gå i retning av flere fag som henter inspirasjon fra SKIF-rammeverket og flere partnere. Det er behov
for å utvide nedslagsområdet, og vi vil spesielt se i retning av offentlig sektor, sirkulærøkonomi og
velferdsteknologi som nye programområder der vi tror SKIFT kan egne seg.

• Hvordan kan resultater brukes av andre på tvers av fagområder og institusjoner? Finnes det allerede
eksempler på dette?

Vi er i en tidlig fase for SKIFT og foreløpig er det ikke gjort forsøke på å spre rammeverket og
erfaringene fra de første prosjektene utenfor egen institusjon. Derimot er vi allerede at rammeverket i
sin oppbygging er egnet for slik formidling, og kommer til å prioritere det når vi ser at tilnærmingen er
tilstrekkelig moden, positivt evaluert og veldokumentert. I første rekke er det nye fagområder i egen
institusjon som vil få dette tilbudet.

Vedlegg
Vedlegg
* 003 Presentasjon SKIFT- (25. sept. 2017).pdf
* 20180912104504.pdf

Forhåndsvisning

Bekreft og send inn
Jeg bekrefter at oversendelsesbrev signert av instituasjonens øverste leder er lastet opp

https://espresso.siu.no/espressoadm/filedump?file=41596
https://espresso.siu.no/espressoadm/filedump?file=41597

