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Forord     
 Det er ingen tvil om at alle utdanningsinstitusjoner er opptatt av kvalitet i utdanning. Slik er 
det også ved Universitetet i Bergen (UiB). Imidlertid, finnes det ikke en enkel og universell 
definisjon av kvalitet i utdanning. Kvalitet i utdanning er et vanskelig begrep å definere og 
gjerne vanskeligere å implementere og måle. 
 
Dette notatet om kvalitet i utdanning er et forsøk på å gi et grunnlag for videreutvikling av en 
kvalitetskultur blant våre ansatte og studenter, og er skrevet av undertegnede arbeidsgruppe 
nedsatt av Utdanningsutvalget ved UiB. Vi håper at dokumentet kan brukes først og fremst  
internt ved UiB, men mener også at det kan være relevant i diskusjoner om kvalitet i 
utdanning ved andre utdanningsinstitusjoner. 
 
Arbeidsgruppen takker alle som har hjulpet med sine innsiktsfulle bidrag og konstruktive 
kommentarer til tidligere utkast til dette notatet: professor Arild Raaheim og professor Arild 
Gulbrandsen, Institutt for pedagogikk, førsteamanuensis Jan Reinert Karlsen, Senter for 
vitenskapsteori, professor Stein Dankert Kolstø, Institutt for fysikk og teknologi, 
førsteamanuensis Andreas Steigen, Institutt for biologi, instituttleder Leif Ove Larsen, Institutt 
for informasjons- og medievitenskap, rådgiver Bjug Bøyum og seniorrådgiver Etelka T. Dahl, 
Studieadministrativ avdeling, studentrepresentantene Bjørn Anders Hind og Hanne 
Kvilhaugsvik, Universitetsstyret, Livar Bergheim, leder av Studentparlamentet, medlemmene 
i Universitetets Utdanningsutvalg, innledere og deltagere på vår nasjonale konferanse på 
Flesland 14.mai, Hva er kvalitet i utdanning? (http://tinyurl.com/cm5mmr3) 
 
Arbeidsgruppen vil med dette gi sitt bidrag til oppmerksomhet om og utvikling av kvalitet i 
utdanning.  
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Sammendrag 
Kvalitet i utdanning er et sentralt begrep i Universitetet i Bergens strategiske plan, og 
Universitetet har satt operasjonalisering av kvalitetsbegrepet som et satsingsområde. På den 
bakgrunn satte Utdanningsutvalget høsten 2011 ned en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å 
operasjonalisere kvalitet i utdanning ved UiB. De sentrale spørsmålene for arbeidsgruppen 
har vært: Hva kjennetegner kvalitet, hvordan videreutvikle en kvalitetskultur ved 
institusjonen, og i hvilken grad kan kvalitet måles?  Målgruppen for dette arbeidet er først og 
fremst ansatte og studenter ved UiB. 
 
Arbeidsgruppen har i sine diskusjoner identifisert fire ulike perspektiver og aktører som 
særlig sentrale og som av den grunn har definisjonsrett når det gjelder kvalitet i utdanning; 
studentene, utdannerne, samfunnet inklusive arbeidsgivere og til sist kontrollorganer.  
Aktørene har ulike roller og forventes derfor å ha noe ulike forventninger og tilnærminger til 
hva kvalitet er. Av den grunn delvis utfyller de hverandre, og de står delvis i motsetning til 
hverandre. Motsetningene bidrar til å gi grunnlag for et dynamisk engasjement som kan bidra 
til utvikling og redefinering av kvalitet i utdanning.     
 
Gruppen har videre identifisert følgende fire fokusområder for å kunne opprettholde og 
videreutvikle kvalitet i utdanning: Læringsmål, undervisning og læringsformer, 
vurderingsformer og evalueringer. 
 
Kvalitet i læringsmålene innebærer at de inkluderer de kunnskaper og egenskaper som 
samfunnet i vid forstand trenger. Kvalitet i undervisning og læringsformer betyr blant annet at 
målsettingen for undervisningen bør være basert på en vurdering av hvilken 
undervisningsform som er meste tjenelig i forhold til det som er målet med undervisningen. 
Det bør også tas hensyn til at undervisningsformer som involverer og ansvarliggjør 
studentene er sentralt for læring.  
 
Videre må det være kvalitet i vurderingsformene. Valg av vurderingsform er viktig fordi det 
påvirker både hvordan og hva studenten leser av pensum. Den må avspeile læringsmålene, 
og det er sentralt at det blir satt læringsmål som etterspør drøfting og refleksjon. 
Evalueringens mål er forbedring og er derfor viktig for videreutvikling av kvalitet. Hele 
prosessen, fra formulering av læringsmål -læringsprosessen og til vurdering av 
måloppnåelse, må være gjenstand for evaluering.  

Arbeidsgruppen peker på at det er avgjørende å ha en prosessuell tilnærming til kvalitet og 
kvalitetsforbedring. Kvalitet i utdanning blir utviklet, i en kontinuerlig prosess som en integrert 
del av det daglige virket i utdanningsinstitusjonen, av ansatte og studenter.  

Videreutvikling av en kultur for kvalitet blir derfor sett på som sentralt. En god kvalitetskultur 
fremmer god undervisning og god læring gjennom arbeidsinnsats hos både studenter og 
ansatte. Arbeidsgruppen har avslutningsvis laget noen forslag til hjelpespørsmål for dette 
arbeidet.  

Kvalitetskultur er først og fremst en arbeidskultur og ikke en evalueringskultur. Vi må ha en 
evalueringsarkitektur som ivaretar en helhetlig prosessuell tilnærming til kvalitet i utdanning 
gjennom monitorering, analyser og evaluering i en dynamisk og kontinuerlig prosess. 
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Kapittel 1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Universitetene har en sentral samfunnsfunksjon i å tilby avansert utdanning på et høyt nivå, 
med utgangspunkt i sin egen forskningsvirksomhet. I løpet av de siste 20 årene har 
problemstillinger knyttet til nivå og kvalitet vært sentrale i utdanningspolitikken internasjonalt, 
nasjonalt og lokalt ved utdanningsinstitusjonene, og vært utgangspunkt for en rekke 
reformer, strategier, tiltak og programmer på ulike nivå, med siktemål å utvikle og sikre 
kvalitet i utdanningene. I tilknytning til disse prosessene er det utviklet en stor 
forskningslitteratur innen temaet. Likevel har det vist seg vanskelig å formulere en enkel, 
universell og operasjonaliserbar definisjon på kvalitet i utdanning. Kvalitetsbegrepet kan anta 
ulik mening ut fra historiske og kulturelle forutsetninger, sentrale aktørers interesser og 
forskjeller gitt ved ulike utdanningers og utdanningsinstitusjoners målsetninger.  
 
Dette innebærer også at kvalitet relatert til den enkelte utdanning og utdanningsinstitusjon 
ikke kan ses isolert fra eksterne føringer. Juridisk danner norsk lov rammene for 
universitetenes virksomhet. Universitets- og høgskoleloven fastslår at universiteter og 
høgskoler skal tilby forskning og utdanning på “høgt internasjonalt nivå”. Ansvaret for å påse 
at utdanningsinstitusjonene holder et høyt internasjonalt nivå, er delegert til Norsk organ for 
kvalitet i utdanning (NOKUT). NOKUT regulerer den norske UH-sektorens virksomhet 
gjennom en egen tilsynsforskrift.  
 
Studenter og arbeidsliv har egne forventninger om kvalitet. Etterkrigstiden har vært preget av 
en sterk ekspansjon i studenttallet og i andelen som tar høyere utdanning. Arbeidslivet har i 
stor grad absorbert denne veksten, og preges av stadig høyere kompetansekrav. 
Arbeidslivet etterspør ikke bare ferdige kandidater, men også forskningsbaserte tilbud for 
oppgradering og oppdatering av kompetanse hos ferdig utdannede.  
 
Til tross for en konsensus om betydningen av at universitetene tilbyr avansert utdanning på 
et høyt nivå, har det aldri vært full konsensus om virkelighetsforståelse, målsetninger, 
strategier og tiltak i universitetsreformene på 1990- og 2000-tallet. Fra akademia har det vært 
uttrykt skepsis til omfanget av eksterne føringer, grunnet blant annet på frykt for 
byråkratisering, og en oppfatning av at politisk vedtatte tiltak for kvalitet virker til å senke det 
akademiske nivået i utdanningene, i stedet for å bidra til høyere kvalitet. Tilsvarende 
uttrykker deler av akademia bekymring for at kortsiktige perspektiv og behov definert av 
europeiske politikere, arbeidsliv og studenter, kan virke for styrende på studienes innretning.  
 
Generelt kan det være fare for at overvekt av eksterne føringer kan medvirke til at 
universitetene og forskningsmiljøenes eierskap til utdanningene svekkes og at 
universitetenes egenart som utdanningsinstitusjoner blir visket ut.  
 
Det er derfor viktig at universitetene har et aktivt forhold til utdanningsvirksomheten på egne 
premisser. For å gi mening og innhold til kvalitetsbegrepet fra et universitetsperspektiv, og for 
å reflektere egne retninger og eget ambisjonsnivå, må aktørene i høyere utdanning selv 
definere begrepet. Etterhvert som våre studenter i stadig økende grad tar deler av studiet 
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ved et utenlandsk lærested gjennom institusjonsbaserte samarbeidsavtaler, blir det også 
viktig å kunne vurdere utdanningskvaliteten hos våre samarbeidspartnere. På samme måte 
blir institusjonenes tilbud vurdert av andre læresteder.  

1.2 UiBs arbeidsgruppe for kvalitet i utdanning og formål 
med arbeidet 
Universitetet i Bergen har høye ambisjoner for utdanningsvirksomheten, noe som er uttrykt i 
universitetets strategiske plan 2011-2015. Kvalitet er et sentralt perspektiv i strategisk plan, 
og universitetet har satt operasjonalisering av begrepet som et satsingsområde. En egen 
arbeidsgruppe har derfor hatt i oppgave å operasjonalisere begrepet ”kvalitet” i utdanning, og 
å forsøke å komme fram til en forståelse av begrepet som kan ligge til grunn for det videre 
arbeidet med utvikling av utdanningene ved UiB.  
 
Kvalitetsgruppen har hatt følgende medlemmer: Kuvvet Atakan (viserektor for utdanning og 
leder av arbeidsgruppen), Jan Oldervoll (Det humanistiske fakultet), Gottfried Greve (Det 
medisinsk-odontologiske fakultet), Knut Børve (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet), 
Ingvild Greve (Studieadministrativ avdeling), Tine Blomfeldt (Studentparlamentet). Tove 
Steinsland fra Studieadministrativ avdeling har vært sekretær. 
 
Dette notatet tar sikte på å tilnærme seg en forståelse av kvalitetsbegrepet med 
utgangspunkt i Universitet i Bergens posisjon som internasjonalt forskningsuniversitet. 
Spesielt tas det sikte på å drøfte fagmiljøenes perspektiv på, og målsetninger knyttet til, 
utdanningsvirksomheten. Det er også en ambisjon å bidra til å danne grunnlaget for 
videreutvikling av en kvalitetsbevisst kultur ved UiB, basert på et helhetlig perspektiv, og 
gjennom en kontinuerlig oppmerksomhet på kvalitet.  
 
Målgruppen for notatet er først og fremst ansatte og studenter ved UiB. I dokumentet 
fokuseres de faktorene som arbeidsgruppen vurderer som sentrale elementer som må ligge 
til grunn for å kunne styrke kvaliteten i utdanningene. Fysiske forhold, læringsmiljø, IKT er 
områder som er klart viktige for å fremme og opprettholde studiekvalitet. Alle disse temaene 
blir omtalt i notatet, men i den hensikt å avgrense notatet, har vi valgt å ikke behandle disse 
temaene inngående.  
 
Temaet i dette notatet berører i overveiende grad de fagansattes arbeidsoppgaver, og det er 
derfor en av målsettingene at dokumentet skal kunne ha en nytteverdi for de som arbeider 
direkte med utdanning. Dokumentet er videre relevant for både studenter og for 
administrativt ansatte ved institusjonen. Studenter fordi dette er tema som av åpenbare 
grunner berører dem direkte, og som derfor gir dem en posisjon som en sentral 
«interessent» når det gjelder kvalitet i utdanning. 
   
Notatet er i all hovedsak utarbeidet på bakgrunn av diskusjonene i kvalitetsgruppen, med 
skriftlige bidrag fra medlemmene i gruppen. Ingen i arbeidsgruppen har «studiekvalitet», 
«utdanningskvalitet» eller pedagogikk som forskningstema i sitt daglige arbeid, og bidragene 
er først og fremst basert på de erfaringene medlemmene har gjort seg gjennom sitt arbeid.    
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1.3 Organiseringen av dokumentet 
Notatet er organisert på følgende måte; i kapittel 2 gis det innledningsvis et kort historisk 
bakteppe til det som vi i dag kjenner som drøftinger om kvalitet i utdanning, fra temaet 
begynte å gjøre seg gjeldende utover 80- og 90-tallet, til Bolognaprosessen som startet i 
1999, og innføringen av kvalitetsreformen i 2003. Myndighetenes føringer når det gjelder 
kvalitet i utdanning blir omtalt i dette kapittelet, blant annet gjennom opprettelsen av NOKUT, 
og krav til systemer for kvalitetssikring av utdanningene. Avslutningsvis er det en kort 
presentasjon av ulike universitetsrankinger og andre instrumenter for sammenligning av 
kvalitet som er på markedet i dag.  
 
I kapittel 3 blir begrepet kvalitet i utdanning problematisert. Hoveddelen av kapittelet er viet 
arbeidsgruppens tilnærming til kvalitetsbegrepet, blant annet gjennom skildringer av 
opplevelse av kvalitet, beskrevet av henholdsvis undervisere og studenter. Språkstilen i 
begge underkapitlene 3.1 og 3.2, reflekterer at dette er direkte innspill sett fra to 
underviseres ståsted, og to innspill sett fra studentenes ståsted.  Kapittel 4 er en 
gjennomgang av noen sentrale bidrag til ulike teoretiske perspektiver på kvalitet i utdanning.  
 
I kapittel 5 blir en rekke sentrale elementer ved kvalitet i utdanning identifisert. Her er 
hovedfokus utformingen av læringsmål og de prosessene som skal bidra til å oppnå 
læringsmålene. Sentrale begreper i denne sammenheng er kvalitet i de prosessene som 
setter studentene i stand til måloppnåelse, og i graden av måloppnåelse. 
 
Med utgangspunkt i de sentrale begrepene i kapittel 5, er temaet i kapittel 6 hvordan fremme 
kvalitet i de ulike prosessene som fører fram til økt kvalitet i utdanningen. Videreutvikling av 
en kultur for kvalitet, er hovedtemaet i dette siste kapittelet, etterfulgt av en rekke 
hjelpespørsmål knyttet til læringsmål, læringsprosesser, undervisning, vurdering og 
evaluering, som de ulike aktørene kan benytte seg av i interne diskusjoner om egne 
studietilbud. 
 
Noen avklaringer av begrepsbruk  
Notatet er utarbeidet ved at en rekke personer har gitt sine skriftlige bidrag. Dette gjør at det 
ikke ligger til grunn en enhetlig begrepsdefinisjon av alle de sentrale begrepene i 
dokumentet. Begreper med mye av det samme innholdet brukes om hverandre. Eksempler 
på dette er studiekvalitet og utdanningskvalitet. Arbeidsgruppen har som tilnærming at 
læringsmål og undervisningskvalitet til sammen utgjør utdanningskvalitet.  
 
Begrepet undervisning er brukt både i den faktiske interaksjon mellom lærer og student, og i 
sin videste forstand der hele læringsprosessen inngår. I enkelte sammenhenger blir 
læringsmiljø også brukt som en del av den større læringsprosessen, ikke bare som fysisk/ 
psykososialt læringsmiljø. Videre finnes det ikke en dekkende terminologi for ordene lærer, 
underviser, foreleser, veileder, mentor, rådgiver. På engelsk brukes ofte ordet ‟educator”, et 
begrep som omfavner alle disse begrepene. Vi ønsker å introdusere et lignende ord på 
norsk: ‟utdanner”, og vil bruke begrepet i dokumentet som et forsøk på å favne alle de 
ovennevnte. Andre viktige begreper er læringsmål og læringsutbytte.  NIFU (Nordisk institutt 
for studier av innovasjon, forskning og utdanning) beskriver læringsmål som det foreskrevne 
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målet, og læringsutbytte som resultatet. Aamodt et.al (2007) skiller mellom to 
hovedkategorier av læringsutbytte. For det første fagspesifikt læringsutbytte, som er de 
kunnskapene og/eller ferdighetene som hører til faget eller disiplinen. Den andre 
hovedkategorien er generelle (generiske) ferdigheter som er overførbare til andre fagfelt. 
Disse ferdighetene er et utbytte som kan utvikles i studier innenfor og på tvers av alle 
disipliner, eksempelvis skriftlig eller muntlig formuleringsevne, evne til problemløsning, evne 
til å behandle informasjon, samarbeidsevner og lignende. Dette er ferdigheter som ofte er 
sett på som viktige for å kunne vurdere hvor ansettbar en kandidat er uansett fag eller 
disiplin.  
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Kapittel 2. Utdanningskvalitet – historikk – og 
føringer   

2.1 Universitetets samfunnsansvar 
Universitetet har et ansvar for å ha et bevisst forhold til samfunnets behov for kompetanse og 
for å initiere og bidra til en samfunnsdebatt rundt dette. Institusjonen har ansvar for å trekke 
frem og belyse nye behov, samt kritisk å reflektere over hva som forstås som dagens behov. 
Dette gjør institusjonenes samfunnsansvar til noe mye mer enn å tilfredsstille dagens behov 
for arbeidskraft. En utdanning av høy kvalitet må derfor ruste studenter med ferdigheter til å 
takle stadige endringer og til å leve med usikkerhet. Samtidig er det behov for en 
demokratisk definisjon av institusjonenes samfunnsansvar og en legitimering av denne 
ovenfor det øvrige samfunnet.  
 
Universitetet har som samfunnsoppdrag å tilby studenter et læringsmiljø som setter dem i 
stand til å tilegne seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er forventet i 
henhold til læringsmålene1. Læringsmålene definerer langt på vei rammene for vurdering av 
måloppnåelse, og det er derfor avgjørende for kvaliteten på utdanningen at læringsmålene er 
basert på et solid faglig grunnlag og beskrevet av de faglig ansatte. Læringsmålene må også 
være så klart formulert at undervisere, studenter og samfunn forstår målsetningene. 
Forholdene må legges til rette for at studentene kan nå målene på normert tid. Samtidig skal 
universitetet vurdere i hvilken grad studentene har oppnådd læringsutbyttet. Universitetet har 
også ansvar for å utnytte de ressursene som samfunnet stiller til disposisjon på en effektiv og 
god måte. 

2.2 Kvalitetsdebatten i høyere utdanning – en kort historikk 
Diskusjoner om universitetenes rolle og funksjon som utdanningsinstitusjoner er ikke av ny 
dato, og kan i etterkrigstiden særlig knyttes til endringsprosesser i form av sterk vekst i 
høyere utdanning og en transformasjon av universiteter fra å være utdanningsinstitusjoner 
for de få, til å bli universitet som er åpen for hele befolkningen. Endringene fant sted over 
hele den vestlige verden. På 1980- og 90-tallet ble problemstillingene særlig knyttet til 
kvalitet, og satt i sammenheng med gjennomslaget for nye teorier om offentlig 
administrasjon, ledelse og kvalitet i offentlige tjenester, som «New Public Management», 
ulike modeller for kvalitetsstyring og -sikring med videre. Bolognaprosessen og den norske 
kvalitetsreformen kan sees på som konkrete resultater av disse prosessene. 
 
I Norge ble kvalitetsdebatten særlig satt på nasjonal dagsorden med Hernes-utvalgets 
rapport «Med viten og vilje» fra 1988. Utredningen ble fulgt opp med oppnevningen av 
«studiekvalitetsutvalget», som avla sin rapport til utdannings- og forskningsdepartementet 
(UFD) i 1990. Begrepsapparatet fra studiekvalitetsutvalget har hatt stort gjennomslag i 
forvaltningen av utdanningene ved norske universiteter, og det blir fremdeles brukt.  
                                                            
1 Kunnskapsdepartementet klargjorde i Erfaringskonferansen 7. 11.2011 at læringsutbyttebeskrivelser 
ikke skal relateres til karakterer 



11 

 

 
Universitetet i Bergen tok tidlig opp diskusjonen om kvalitet. I siste halvdel av 1980-tallet 
gjennomførte UiB «UNIBUT»-prosjektet («Universitetet som utdanningsinstitusjon»). 
Prosjektet ble igangsatt av Det akademiske kollegium (DAK) i 1985, etter stort mediefokus 
på strykprosent og frafall, og en debatt om senkning av nivået i universitetsstudiene. 
Prosjektet fulgte 2000 studenter over en toårs periode, og hadde som siktemål å skissere 
løsninger for å forbedre resultatene i utdanningene, uten å svekke krav og nivå. Begrepet 
«studiekvalitet» var ikke etablert. I UNIBUT ble «kvalitet» knyttet til undervisningen. 
«Undervisningskvalitet» var et delprosjekt under UNIBUT. Prosjektet ble blant annet fulgt 
opp med systematiske tiltak for evaluering av studietilbudene. 
 
Studiekvalitetsutvalget og andre utredninger ble fulgt opp med institusjonsvide tiltak for 
utdanningskvalitet på 1990-tallet, både ved UiB og andre universiteter. Tiltakene omfattet 
innføring av krav om studentevaluering og kvalitetssikringsrutiner, etablering av 
universitetspedagogikk og krav om pedagogisk basiskompetanse ved ansettelse samt debatt 
om opptakskrav til åpne studier og oppbygging av undervisningen i moduler/emner. Samtidig 
økte studenttilstrømningen sterkt. I 1993 ble Database for statistikk om høgre utdanning 
etablert, med rapporteringsplikt for alle institusjoner fra 1996. Samordna opptak med 
nasjonal opptaksmodell ble innført i 1996, og samme år ble Felles studentsystem innført. 
Dette etablerte et felles begrepsapparat i sektoren og et langt sikrere kunnskapsgrunnlag om 
høyere utdanningsinstitusjoner. Tallene dokumenterte utviklingen i studentmassen, og de 
viste blant annet svært svak gjennomføring på ca. 34-35 studiepoeng i året per student i 
siste halvdel av 1990-tallet. Sammen med internasjonale utviklingstrekk (etablering av 
akkrediteringsorganer, Bolognaprosessen osv. dannet dette mye av bakteppet for Mjøs-
utvalgets rapport og implementeringen av kvalitetsreformen.  
 
Mjøsutvalgets rapport la, sammen med de føringene som ble lagt i forbindelse med 
Bolognaprosessen, grunnlaget for kvalitetsreformen i høyere utdanning i Norge. 
Kvalitetsreformen ble vedtatt i Stortinget i 2001 og iverksatt ved studiestart i 2003 ved 
samtlige høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Viktige deler av reformen er innføringen av 
en ny gradsstruktur og overgang til studiepoeng etter European Credit Transfer System 
(ECTS). 
 
Kvalitet i utdanning var et av de viktigste satsingsområdene i Bolognaprosessen da den 
startet opp i 1999, og NOKUT ble opprettet som et resultat av Bolognaprosessen. 
Tilsvarende organer er i dag opprettet i de fleste Bolognalandene. Utdanningsministrene har 
annethvert år møte for å følge opp prosessen.  Det siste møtet ble avholdt i april 2012 i 
Bukarest, med 47 lands utdanningsministre til stede2. 

2.3 Myndighetenes føringer  
En vurdering av hva som er kvalitet i utdanning bør sees i sammenheng med de ytre 
rammene for kvalitetssikring som vi har å forholde oss til. I denne sammenhengen vil det 
være myndighetenes føringer for utdanningsinstitusjonenes kvalitetssikringssystem. 

                                                            
2 29 land underskrev Bologna-erklæringen i 1999. Adressen til Bologna-prosessen 
http://www.ehea.info/ 
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Kvalitetssikringssystemene må med andre ord være i overensstemmelse med de kravene 
som går fram av Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning, og av tilsynsforskriften. 
 
Nedenfor har vi sett nærmere på hva tilsynsforskriften sier om de kravene som stilles til 
utdanningsinstitusjonenes kvalitetssikringssystem. I tillegg har vi tatt for oss de tema som var 
sentrale under evalueringen av UiB sitt kvalitetssikringssystem i 2006/ 2007. Deretter har vi 
sett nærmere på hva som har vært i fokus i noen av de evalueringene som NOKUT har 
gjennomført av kvalitetssikringssystemene etter innføringen av ny tilsynsforskrift fra januar 
2011.    
 
Fra 2012 har institusjonene en noe større grad av frihet til å utforme egne mål for 
utdanningsvirksomheten. Bakgrunnen for dette er at et utvalg oppnevnt av 
Kunnskapsdepartementet (KD) i rapporten Handlingsrom for kvalitet (2010) foreslo at 
omfanget av rapportering og detaljstyring skulle reduseres. KD har fulgt opp 
arbeidsgruppens forslag ved at omfanget av nasjonalt definerte styringsparametre fra 2012 
er kraftig redusert. Parametrene som institusjonene selv setter må likevel være underordnet 
målene som settes nasjonalt. De økonomiske incentivene er samtidig uendret.  

2.3.1 Hva kontrollerer NOKUT?  

NOKUT skal ifølge Tilsynsforskriften gjennomføre evalueringer av institusjonenes 
kvalitetssikringssystem minimum hvert 6. år. I forskriftens kapittel 3 Evaluering av 
institusjonenes system for kvalitetssikring av utdanningen, heter det at NOKUT har i oppgave 
å vurdere institusjonenes kontinuerlige og systematiske arbeid for å sikre og forbedre 
kvaliteten i utdanningen. Det stilles krav til utdanningsinstitusjonenes kvalitetssikringssystem 
om at det skal frambringe den kunnskapen som institusjonen trenger for å kunne vurdere 
kvaliteten i studiene. Kvalitetssikringen skal omfatte alle studietilbud som en institusjon gir, 
og systemet skal bidra til at institusjonen vurderer resultatene i utdanningsvirksomheten, 
avdekker svakheter, iverksetter forbedringstiltak og foretar kontinuerlige vurderinger med 
sikte på kvalitetsutvikling. Vesentlig informasjon og vurderinger skal være dokumenterte.  
 
Kapittel 3 sier videre at det er opp til den enkelte institusjon å utforme sitt system ut fra egen 
størrelse, faglig profil og lokale behov. Det er også opp til den enkelte institusjon hvilke data 
og hvilken informasjon og dokumentasjon som inngår i kvalitetssikringssystemet.   
 
Institusjonenes kvalitetssikringssystem skal evalueres ut fra følgende kriteriesett: 

 Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur 
 Mål, plan og ledelsesforankring 
 Innhenting av dokumentert informasjon om kvalitet i studiene 
 Analyse, vurdering og rapportering 
 Bruk av kunnskap til kvalitetsforbedring 

2.4 UiB sitt system for kvalitetssikring 
I ”Strategi 2011-2015 for Universitetet i Bergen” heter det at det overordnede prinsipp for 
utdanningen ved Universitetet i Bergen skal være høy kvalitet gjennom gode, 
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forskningsbaserte utdanningsløp. Universitetet i Bergen har som hovedmål for utdanningen å 
tilby internasjonalt anerkjent, forskningsbasert utdanning, med høy faglig kvalitet og vekt på 
utdanning, kritisk refleksjon og etisk bevissthet. 
 
Målet om høy kvalitet i utdanningen søkes nådd gjennom følgende prioriteringer: 

 å rekruttere de beste studentene gjennom å ha utdanningstilbud med høy faglig 
kvalitet og aktiv bruk av kvalitetsfremmende virkemidler 

 å oppnå høy studentmobilitet ved å ha faglig forankrede og kvalitetssikrede 
samarbeidsavtaler med anerkjente universiteter i ulike deler av verden 

 å ha helhetlige læringsmiljø og universell utforming med gode studentarbeidsplasser 
 å tilby studier og etter- og videreutdanning som ivaretar kompetansebehovet i et 

samfunn i endring, og som møter lokale og globale utfordringer 
 å ivareta kravene til forskningsbasert utdanning gjennom å sikre de vitenskapelig 

ansatte tid og gode muligheter til forskning og pedagogiske utvikling 
 å dimensjonere det samlede studietilbudet ut fra kapasitet og ressurser 
 å satse på studentaktiv forskning og praksisplasser 
 å videreutvikle bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen 
 å styrke studentmedvirkningen gjennom systematisk samarbeid med 

studentorganisasjonene 
 
Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia danner rammene for kvalitetssystemet ved 
UiB. Håndboken sier oss hvordan kvalitetssikringssystemet ved institusjonen er lagt opp: 
hvordan evaluering av undervisningstiltak skal foregå, hvordan studietilbud og program skal 
gjennomføres og hvilke rutiner som gjelder for oppretting og nedlegging av studietilbud.  
Sentrale tema i dokumentet er også rekruttering, informasjon og mottak av nye studenter, i 
tillegg til vilkår som vedrører læringsmiljø og studentdemokrati. I kvalitetshåndboken er det 
også omtalt hvilke rutiner som gjelder for årlig revisjon av studietilbud. 

2.4.1 Evalueringen av UiBs kvalitetssikringssystem i 2006/2007  

Da UiBs kvalitetssikringssystem ble evaluert i 2006, var den basert på innsendt skriftlig 
dokumentasjon som for eksempel kvalitetshandboka, relevante planer, rapporter, 
strategidokument, styresaker mv, og intervjuer med representanter for ledelse, faglig og 
administrativt personale og studenter. 
 
Evalueringen i 2006 var overveiende positiv og tilsa ikke at det var behov for vesentlige 
endringer i kvalitetssikringssystemet ved UiB. Universitetsledelsen så det likevel som rimelig 
å justere systemet på bakgrunn av merknader og synspunkter fra vitenskapelig ansatte, 
administrativt ansatte og studentene, og de oppnevnte det såkalte Samdalutvalget for å 
foreta en revisjon av systemet.  
 
Utvalget la fram sin innstilling i november 2008, og foreslo detaljerte tiltak knyttet til 
utdanningsmeldingen, rapporteringsdatabasen (studiekvalitetsbasen) og programsensor-
ordningen, samt til hvordan en mer aktiv medvirkning i kvalitetsfremmende arbeid kunne 
sikres. Innstillingen ble drøftet i Utdanningsutvalget, og Universitetsstyret vedtok at utvalgets 
forslag til tiltak skulle følges opp. Innstillingen har vært sentral i utviklingen av 
kvalitetssystemet etter 2008.  
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UiB har fått et varsel fra NOKUT om at det vil bli foretatt en ny evaluering av 
kvalitetssikringssystemet ved institusjonen i 2012/2013. Om fokus i evalueringen sier 
NOKUT dette: I denne runden er kriteriene utformet slik at evalueringen har fokus på 
institusjonenes bruk og nytte av systemene i sitt eget utviklings- og forbedringsarbeid.  

2.5 Andre eksterne føringer: Universitetsrangeringer  
Det finnes en lang rekke aktører som gjennomfører målinger og rangeringer (ranking) av 
universiteter. De benytter ulike kriteriesett for å måle «kvalitet».  
 
Å synliggjøre resultater gjennom rangering er omdiskutert.  Det er en utbredt oppfatning at 
ingen av de eksisterende systemene er uten svakheter og derfor er systemene under stadig 
utvikling.   Et stort problem er at de internasjonale systemene omfatter bare en brøkdel av de 
eksisterende universitetene/høgskolene (1-3 %) i verden.   En regner i dag med at det finnes 
ca. 17 000 universiteter i verden, og bare den såkalte «eliten» blir rangert. I følge professor 
Andrea Bonaccorsi ved Universitetet i Pisa, studerer mellom 35 og 45 % av de europeiske 
ph.d.- kandidatene ved ikke-rangerte universiteter i 2012. 
 
De fagområder som inntil nå har vært mest interessante for de som er ansvarlige for å 
gjennomføre rangeringer, er naturfag og medisin.  Derimot har det vært lite interesse for 
humaniora og samfunnsfag.  
 
I internasjonale rangeringer betyr selvfølgelig språket som forskningsresultater blir publisert 
på, mye.  Her har engelsktalende land absolutt en fordel, samt noen land i det kontinentale 
Europa, bl.a. Nederland, Norge, Sverige og Danmark, som publiserer på engelsk. Finland er 
det land i Norden som fremdeles publiserer en god del resultater på eget språk.   
 
Rangering er ikke en ny aktivitet. De første ble gjennomført i USA allerede i slutten av 1800-
tallet, men den første, viktige globale ble gjennomført i 2003 av Shanghai Jiao Tong 
University.  I dag er det flere systemer som brukes for synliggjøring og måling av kvaliteten 
(og kvantiteten) på bestemte kjennetegn ved forskjellige institusjoner. 
 
Det er vanlig å vekte tyngden av de forskjellige indikatorene, og tyngden av en og samme 
indikator er forskjellig mellom systemene. Systemene brukes til flere formål: 

 
- Rankinger som rangerer institusjoner eller fagområder etter hvor godt de skårer på 

forskjellige kriterier (eksempler): 
o  ARWU, Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong 

University), http://www.shanghairanking.com/ARWU2011.html 
o QS World University Rankings http://www.topuniversities.com/ Offentliggjorde sin 

første årlige QS World University Rankings i 2004 
o THE-TR, Times Higher Education World University Ranking in cooperation 

with Thomson Reuters  http://www.timeshighereducation.co.uk/world-
university-rankings/ 
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- Rankinger som klassifiserer og profilerer institusjoner etter bestemte indikatorer 
(eksempel): 

o U-Map, http://u-map.org/ 
o U-Multrank, http://www.u-multirank.eu/ et nytt system eid av Europa-

kommisjonen.  
 

- Rankinger som sammenligner kvaliteten i bestemte utdanningstilbud/ programmer 
mellom flere institusjoner(eksempel): 

o CHE RANKING, (CHE-Hochschulranking)  http://www.che-
ranking.de/cms/?getObject=613&getLang=en,  http://ranking.zeit.de 

 
- Ranking som vurderer utdanningskvaliteten gjennom å måle og sammenligne 

oppnådd læringsutbytte (eksempel): 
o OECD-prosjektet AHELO som er en tverrnasjonal undersøkelse.   

 
- Ranking som sammenligner forskningsresultater mellom universiteter (eksempel): 

o Global Research Benchmarking System (GRBS), 
http://iist.unu.edu/projects/global-research-benchmarking-system 

 
I 2012 er i alt 400 universiteter rangert på THE-TR. THE-TR konsentrerer seg ikke bare på 
forskningsresultater, men har også indikatorer for måling av utdanningens kvalitet: anseelse, 
lærer-student- proporsjon, antall ph.d.-grader opp mot bachelorgrader, antall ph.d.-grader 
sammenlignet med tallet på faglig ansatte, antall internasjonale studenter, antall utlendinger 
blant de faglig ansatte, osv. 
 
I Norge ble NOKUT-portalen (http://dbh.nsd.uib.no/nokutportal/) nylig lansert for norske 
forhold. Portalen er basert på DBH-data og dekker over 90 % av alle studieprogram i Norge. 
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Kapittel 3. Kvalitet i utdanning sett fra ulike ståsted 
Innledningsvis ble det lansert fire sentrale interessentgrupper vil ha egne forventninger til hva 
som utgjør kvalitet i utdanning og som blir tillagt definisjonsrett når det gjelder hva som 
forventes av kvalitativt gode utdanninger. Det hadde i denne sammenhengen vært svært 
interessant å få innspill fra representanter fra hver av de fire gruppene på hva de mener er 
avgjørende for hva som er kvalitetsmessig gode utdanninger. Vi har imidlertid måttet tilpasse 
disse ambisjonene av tidsmessige hensyn og har i det følgende fokusert på bidrag fra to av 
de fire sentrale aktørene, underviser og student.  

Figur 1 illustrerer at de fire sentrale aktørene kan ha ulike oppfatninger av mål og 
forventninger om hva som gir kvalitet i utdanning, og at synet på hva som gir kvalitet i 
utdanning derfor kan variere mellom de ulike aktørene.   
 

FIGUR 1: Ulike oppfatninger av kvalitet 
 
I det videre vil representanter fra «underviserne» (utdannerne) og «studentene» si noe om 
erfaringer og synspunkt knyttet til kvalitet i utdanning sett fra sine respektive ståsted. Det 
første bidraget er fra en underviser eller utdanner ved universitetet som har gjort seg noen 
tanker rundt hva som er kvalitet i utdanning, og i hvilken grad dette kan måles. En annen 
utdanner gir deretter sine refleksjoner knyttet til rammene for å være en god utdanner eller 
underviser. Dette blir fulgt opp av to bidrag om kvalitet i utdanning sett fra studentenes 
ståsted. Kapittelet avrundes med arbeidsgivernes synspunkter. Denne delen av kapittelet er 
basert på informasjon innhentet i forbindelse med undersøkelsen Kompetanse 20203. 

                                                            
3 Kompetanse 2020 kan lastes ned fra  http://www.uib.no/filearchive/kompetanse-2020-rapport-16-02-11-.pdf  
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3.1 Kvalitet i utdanning - sett fra en utdanners ståsted 
 
Jan Oldervoll ved Det humanistiske fakultet, UiB 
 
Kvalitet i utdanninga er viktig, og burde vera sjølvsagt. Og er det. Det finst knapt eit fagmiljø 
som ikkje etter beste evne prøver å gjera utdanning best mogeleg.  Men korleis måler ein så 
kvalitet, og kva skal målast. Etter mitt syn gjeld det gamle ordet om at ”the proof is in the 
pudding”. I dette tilfellet er studentane ”the pudding”. Det er kvaliteten på dei studentane ein 
utdannar som fortel oss om kvaliteten på utdanninga. Ikkje noko anna. Difor er det også 
rimeleg å seia at me set studentane i sentrum når kvalitet skal vurderast; kvalitet i utdanning 
er kvaliteten til studentane me utdannar. 
 
Kvalitet er eit vanskeleg omgrep. For at omgrepet skal ha meining må det kunna målast; ein 
må kunna avgjera om kvaliteten er høg, eller ikkje særskilt høg. Eller ein kan seia at 
kvaliteten er blitt betre, t.d. etter innføringa av kvalitetsreforma, eller dårlegare. Men 
problemet er at her knapt finst nokon skala ein kan plassera kvalitet inn i.  
 
Ein kunne sjølvsagt tru at karakterar er eit godt mål. Og det er det vonleg, om ein 
samanliknar studentar frå same fag, og gjerne helst også frå same kull. Både når det gjeld 
kvalitet og karakterar, må ein ha klart for seg kva ein måler. Tileigna kunnskapar er viktig, og 
bør vera med i målet. Men kunnskapar i seg sjølv er ikkje nok. Fagleg forståing er i dei fleste 
fag viktigare.  Men både i vidarekomne studiar og i arbeidslivet, er evne til å sjå, å finna 
relevant kunnskap og å bruka denne kunnskapen på ein god og relevant måte, avgjerande 
for høg kvalitet. Studentane våre skal også vera med å utvikla faga, både som studentar og 
seinare i ein arbeidssituasjon. Det føreset at kunnskap og forståing er para med kritisk sans, 
også til den måten fag blir praktisert hos oss, både på utdannings- og forskingssida.  Kanskje 
ein kan seia det så enkelt som at ei god utdanning utdannar kloke studentar. 
 
Eit problem her er at karakterar ofte avspeglar tileigna kunnskapar, medan t.d. arbeidsgjevar 
kanskje i større grad legg vekt på evne til å tileigna seg ny kunnskap og ikkje minst bruka 
kunnskapen på nye måtar. Kunnskap blir ofte sett på som evna til å setja saman informasjon 
for å forstå. Å ta med seg kunnskapen over på nye område og der gjera han til eit middel til 
ny forståing kan ein kanskje karakterisera som klokskap. Klokskap er vanskeleg målbar. Ein 
kunne t.d. bruka spørsmåla stilte til arbeidsgjevarar og studentar i ei undersøking som 
Kompetanse 2020 for å finna ut noko om klokskapen (kvaliteten) til studentar.  Ein vil for det 
første stå overfor ei svært omfattande oppgåve. Men det største problem vil vera å finna ein 
måte å samanlikna resultatet.  
 
Det er mange måtar å sjå på karakterar. Ein kan t.d. sjå på karakter som eit mål for 
måloppnåing. 'A' vil då sei at studenten har oppnådd dei kunnskapsmål ein har sett for faget, 
'D' at han er nokså langt unna desse måla. Dermed kan ein seia at læringsmål er ein faktor i 
kvaliteten. Høgare læringsmål vil i utgangspunktet seia at kvaliteten på studiet er høgare. 
Men dette er ikkje utan problem. Ein kan t.d. setja læringsmåla så høge at knapt nokon klarer 
nå dei. Det vil gjerne verka demotiverande på dei fleste, og dermed blir læringsutbyttet for 
det store fleirtalet av studentar lågare og kvaliteten lågare, totalt sett. Men som ein generell 
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regel, kan kvalitet sjåast som ein kombinasjon av læringsmål og måloppnåing hos 
studentane. Læringsmål er ein faktor når kvaliteten i eit fag skal bedømmast. 
 
Men så er det også slik at det kan vera lett eller vanskeleg å oppnå eit gitt mål; 
læringsmiljøet i vid forstand er viktig for måloppnåing. I læringsmiljøet inngår m.a. fagleg og 
pedagogisk kompetanse hos lærarane, høveleg omfang og kvalitet på undervisning, og ikkje 
minst samanhengen mellom læringsmål, emnetilbod, undervising og læremiddel. På mange 
måtar er samanhengen mellom eit program sine overordna læringsmål og læringsmåla til dei 
einskilde emna ein kritisk faktor. Er dei einskilde emna eit godt middel til å oppnå dei 
overordna læringsmåla i programmet? Til sist er også det sosial- faglege miljøet i faget, og 
sjølvsagt også det fysiske læringsmiljøet, viktige faktorar når det gjeld å nå læringsmåla. 
 
Fordi kvaliteten på ’produktet’ er vanskeleg målbar, er det lett  for å ty til læringsmiljøet og å 
seia at eit godt læringsmiljø, i utvida forstand, er synonymt med god fagleg kvalitet. Men det 
er ikkje nødvendigvis slik. Og det er i alle høve ikkje nødvendigvis sant om ein ser på 
kvaliteten, klokskapen til den einskilde student. Ein klok rektor i vidaregåande skule har sagt 
at grunnen til at han vart så god historikarar var at han i første delen av studiet ikkje deltok i 
nokon fellesaktivitet i faget. Han måtte sjølv kjempa seg til forståing, han fekk ikkje forståing 
servert. Eit godt læringsmiljø kan ofte føra til at forståing blir tillært, eigentleg blir informasjon. 
Eit hardt tilkjempa oppnådd læringsmål kan fort bli meir verdfullt enn eitt der alt blir lagt til 
rette for at målet skal nåast. Men når det er sagt, eit godt læringsmiljø er viktig og fører til at 
ein større del av studentane kjem nærare målet. Men læringsmiljøet er ikkje nok i seg sjølv.  
 
Etter mitt syn er det nyttig å sjå på tre element for å bedømma kvaliteten til eit studium:  
læringsmålet i faget, kvalitet på læringsmiljøet  (korleis me legg tilhøva til rettes for 
måloppnåing) og nivået til dei uteksaminerte studentane (i kva grad dei har nådd målet). Men 
på bakgrunn av drøftinga over er det klart at me skal vera beskjedne i forhald til kor nøyaktig 
og presist ein kan vurdere kvaliteten i nokon av desse tre elementa. Den uunngåelege 
konklusjonen blir at det eigentleg er umogeleg å måla kvalitet i utdanning; eit kvart forsøk vil 
berre fange inn  deler eller projeksjonar av det heile. Dette er det svært viktig å ha klart for 
seg og set grenser på kva bruk ein kan og ikkje kan gjere av kvalitetsindikatorar. Faren er at 
fagmiljø og/eller overordna organ kan koma til å tru at om ein forbetrar kvaliteten på det som 
er målbart, har ein også forbetra utdanningskvaliteten. Det kan vera sant men treng ikkje 
vere det. Blir ein svært opptekne av karakterar eller gjennomstrøyming, kan det sjølvsagt 
føra til betre kvalitet. Men det kan også føra til det motsette, t.d. ved å målnivået blir redusert. 
Og i siste instans er det truleg målnivået (læringsmål) som er det viktigaste når ein måler 
kvaliteten av ei utdanning.  

3.2 Den gode undervisning – sett fra en utdanners ståsted  
 
Knut Børve ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, UiB  
 
God undervisning er lettere å identifisere enn å definere. En forutsetning for god 
undervisning på universitetsnivå er solide fagkunnskaper, og dette sikres som et ledd i 
ansettelsesprosessen. Videre finnes det praktiske retningslinjer og velprøvde pedagogiske 
prinsipper som sikrer et minimum av kvalitet i undervisningen dersom de følges. Nyansatte 
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lærere gjennomgår et kurs i universitetspedagogikk som blant annet presenterer 
grunnleggende spilleregler for undervisning. Praktiske forhold som timetall, 
studieinformasjon, fagplaner, kvalitet på fysiske lokaliteter, elektroniske hjelpemidler osb, er 
viktige rammeparametre for undervisning og læresituasjon. Dette er faktorer som i stor grad 
blir ivaretatt av støtteapparatet rundt underviser og student.  
 
Selv etter at fagkunnskaper, pedagogiske prinsipper og rammevilkår er på plass, kan 
størstedelen av kvalitetsskalaen tas i bruk ved vurdering av undervisning. God undervisning 
kjennetegnes i stor grad av "myke", ikke-kvantiserbare egenskaper; kanskje i første rekke 
engasjement (vise, skape), evne til å skape en trygg læringsarena (la andre føle seg sett, 
føle seg verdifull, stor takhøyde for "feil") og positive forventinger (krav, oppfølging). Med 
denne bakgrunnen blir et viktig spørsmål hvordan framelske god undervisningspraksis? Etter 
gjennomført praktisk kurs i universitetspedagogikk vil et nærliggende svar være: gjennom 
refleksjon over egen praksis! Dette uttrykker i stor grad tillit; tillit til at hver enkelte underviser 
har et stort vekstpotensial, tillit til at den enkelte underviser har ønske og evne til å realisere 
iallefall deler av dette potensialet, og tillit til at utviklingen kan katalyseres på det personlige 
planet.  
 
La oss kort vurdere alternativet; kan man regulere seg til god undervisning /gode 
undervisere? Dette synes i stor grad å være den sentrale strategien i forhold til lærere i den 
offentlige skole. Mange situasjonsrapporter beskriver hvordan krav om formalisert 
dokumentasjon og informasjonsutveksling beslaglegger store deler av arbeidstiden, med 
tilsvarende redusert del igjen til oppgaver direkte knyttet til den pedagogiske aktiviteten. 
Konklusjonen synes å bli at forsøk på å regulere fram en god lærer, i praksis ender opp med 
å fjerne frihetsgrader som er forutsetningen for en engasjert, engasjerende og kreativ 
undervisning. Enda mer skadelig for undervisningen og lærerengasjementet er sannsynligvis 
signalet om mistillit som en sterk detaljstyring representerer. 
 
Vi har i dag et kvalitetssikringssystem for undervisning som dels er basert på kvantitative og 
kvalitative indikatorer overvåket av NOKUT, og dessuten en systematisk bruk av ulike former 
for studentevaluering, dvs studenter inviteres til å evaluere undervisning i enkeltemner hvor 
de er deltakere. Hvilke tiltak er så aktuelle dersom en lærer blir utsatt for sterk og 
vedvarende kritikk? I første rekke kan det være aktuelt med omplassering til andre 
undervisningsoppgaver (til kurs på høyere nivå og dermed færre studenter), og deretter evt. 
redusert undervisningsbelastning.  Svært sjelden blir det gjort tiltak for å veilede den aktuelle 
lærer i forhold til å gi bedre undervisning, for hvordan skal vel dette skje? 
 
En alternativ eller komplementær strategi for å oppnå bedre undervisning, kan være å dyrke 
en kultur hvor undervisning blir sett på som viktig og hvor det vises tillit til at våre lærere 
ønsker å gi god undervisning, ønsker å forbedre sin lærerprestasjon, og har yrkesstolthet 
som undervisere. Samtidig må det vises respekt for det faktum at undervisning er én av flere 
hovedoppgaver som lærerne har, og at den tilsvarende stillingsprosenten danner randvilkår 
for arbeidsmengdene innen undervisning. Hvordan dyrkes en slik kultur, og hva kan vi 
forvente av resultater? 
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3.3 Kvalitet i utdanning - sett fra to studenters ståsted 
 
Tine Øverseth Blomfeldt, student UiB 
 
Hva er kvalitet i utdanningen for meg? Jeg må være annerledes når jeg er ferdig enn når jeg 
begynte. Og endringen må være med på å gjøre verden til et bedre sted.  
På forhånd vil jeg vite noe om hvilke veier jeg kan gå, men også at det er jeg som må gå 
dem. Jeg vil vite at det finnes kart som er tegnet opp, men at jeg kan velge å følge en sti som 
virker mer spennende.  
 
Så vil jeg vite hvor jeg er underveis. Og få hjelp til å komme videre. Jeg vil bli sendt gjennom 
et par tornekratt og kastet ut i et par dype bekker. Det er musklene jeg bygger mens jeg går 
som er viktig. Underveis vil jeg snakke fag, ikke eksamen. Jeg vil jobbe for å forstå 
sammenhenger, ikke sluke de som kommer ferdig servert. Jeg vil ha en oppgave som det 
ikke er meningen at jeg skal klare å løse, og lære at det bare er gjennom å prøve man kan 
vinne. Jeg vil lære meg å leve med usikkerheten og ta i mot nederlag med åpne armer.  
 
Jeg vil lære meg å se verden fra én vinkel, men å vite hvilken vinkel det er, og hva som er 
mine blindsoner. Jeg vil ha en utdanning som gjør meg i stand til å skape morgendagen, ikke 
bare gå blindt inn i den.  
 
Bachelorstudent ved UiB 
 
”Forelesning for et par uker siden. Vi hadde om kritiske teorier i faget utdanning i et samfunn 
i endring. Euforisk følelse av å forstå mer av verden. Jeg opplevde å finne teoretikere og en 
drøss med forskning på tanker og ideer som stemmer overens med egne tanker, ideer og til 
og med verdier. Umiddelbar fellesskapsfølelse kombinert med en følelse av at verden åpnet 
seg opp.” 
  
”Ikke nødvendigvis en veldig god forelesning (forelesningsrekken er på engelsk for første 
gang i år, og formidlingen bærer noe preg av det), men fra en foreleser som virkelig kunne 
stoffet. Hele faget er forøvrig en opplevelse av kvalitet. Nesten ikke forelesninger, men 
masse pensum, vi må finne frem til artiklene selv (søke opp), skrive tre obligatoriske 
oppgaver underveis i semesteret samt kommentere på andre studenters oppgaver. 1000, 
1500, 2000 ord. Tilbakemeldinger på både oppgave og kommentarer. Sørge for at vi har 
gjort oss kjent med relevante problemstillinger i faget før vi selv skal velge en problemstilling 
(som vi får tilbakemelding på fra foreleser) og skrive vår egen eksamen. Kan peke på flere 
svakheter; få forelesninger, kjenner ingen andre på faget, leser absolutt ikke pensum jevnlig 
(som jeg gjør med det andre faget jeg tar), men jeg blir utfordret. Jeg blir kastet ut i kaos. Det 
er forventet at jeg skal kunne prestere noe (oppgaver, ikke bare oppgulp på en 
skoleeksamen). Jeg blir stilt krav til, og det er utrolig inspirerende.” 
 
”Vi hadde en lærer som vi hadde mye i klinisk undervisning. Han møtte alle pasienter og 
studenter med den største respekt; lyttet, viste handverket i den kliniske undersøkelsen og 
klarte å gjøre selv vanskelig stoff forståelig. På den måten var han, i tillegg til en god 
formidler av kunnskap, ferdigheter og kompetanse, også et stort forbilde som doktor for alle 
studentene.”  
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3.4 Kvalitet i utdanning- signaler fra arbeidslivet  
I en studie gjennomført av Hill, Lomas og MacGregor (2003), nevner studentene 
arbeidsrelevante kurs og oppgaver som tiltak av betydning for kvalitet i utdanningen. 
Studentene ser det med andre ord som viktig at utdanningen er nyttig for den jobben man får 
etter endt utdanning. 
 
I UiBs undersøkelse Kompetanse 2020, ble det gjennomført en undersøkelse blant 
arbeidsgivere om hvilke kompetansetyper de setter høyt ved ansettelser generelt og av 
universitetsutdannede spesielt. Undersøkelsen viste at kunnskapsbaserte kvalifikasjoner 
som evnen til å tilegne seg ny kunnskap og å kunne tenke kritisk og selvstendig, kommer 
høyt opp, og høyere enn det universitetets egne tilsatte hadde forventet. Skriftlig og muntlig 
fremstillingsevne blir også prioritert høyt. 
 
Undersøkelsen viser videre at det ikke er så store variasjoner i de vurderingene som blir gjort 
ved ansettelser av høyere utdannet arbeidskraft i offentlig og privat sektor. Evne til å arbeide 
under press og analytiske ferdigheter blir imidlertid noe mer vektlagt i privat sektor. 
Viktigheten av faglig og teoretisk kunnskap samt formidlingsevne er noe sterkere vektlagt 
blant offentlige arbeidsgivere enn av private. Arbeidsgivere fra petroleumsnæringen og andre 
industrielle områder legger særlig vekt på kandidatenes analytiske evner og evnen til å 
benytte sine kunnskaper på nye områder. Arbeidsgivere innen informasjon og 
kommunikasjon er derimot mer opptatt av evnen til å arbeide under press.  
 
Når det gjelder kriterier for ansettelse av personer med universitetsutdanning, er det stor 
enighet om at personlige egenskaper betyr mest. Formelt utdanningsnivå og karakterer 
utgjør et naturlig utgangspunkt, og det forventes at solid faglig og teoretisk kunnskap er på 
plass. Likevel faller de formelle kvalifikasjonene nederst i prioriteringen av kriterier 
arbeidsgiverne legger mest vekt på. 
 
Det kan være viktig å jevnlig gjennomføre tiltak som har til hensikt å innhente informasjon om 
arbeidslivets behov for typer av kompetanser, og vurderinger av hvilken kompetanse 
kandidater fra høyere utdanning besitter, som for eksempel undersøkelser av denne typen. 
De signalene som kommer inn i disse sammenhengene bør tas med i diskusjoner og 
vurderinger fagmiljøene gjør i forbindelse med planlegging og revidering av egne 
studietilbud. 

Arbeidslivets behov for kvalifisert arbeidskraft er sentralt for utforming av studietilbudet ved 
institusjonen. Universitetet har i tillegg et ansvar for å ha et bevisst forhold til samfunnets 
behov også utenom arbeidslivet og til å bidra i samfunnsdebatten rundt dette. Universitets- 
og høyskoleloven peker videre på prinsippet om faglig frihet, og bruk av vitenskapelige 
metoder og resultater både i undervisning og i offentlig forvaltning og næringsliv, som 
sentralt for universitetenes virksomhet.  
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Kapittel 4. Noen teoretiske perspektiver  
Vi har så langt vært inne på overordnede føringer fra myndigheter og samfunnsliv for øvrig, 
og hørt stemmene til utdanneres og studenters egenopplevelse av og betraktninger rundt 
kvalitet. I dette kapittelet vil vi omtale noen teoretiske perspektiver på selve begrepet kvalitet. 

4.1 Teoretiske perspektiver på gode undervisningsformer  
Gjennomgangen i denne delen av kapittelet forholder seg til et kognitivt perspektiv på læring 
mer enn et situert perspektiv (Sfard A., 1998). Et kognitivt perspektiv kan sies å ligge 
nærmere opp til den tenkingen som kvalifikasjonsrammeverkets mal legger opp til.  

En studie utført av Hill, Lomas og MacGregor (2003) viser at studenter tillegger pedagogiske 
elementer og læringsmiljøet stor vekt. Studentene ser det som viktig at læringsmiljøet i vid 
forstand er lagt opp på en slik måte at studentene lærer det de er ment å skulle lære. 
Kvaliteten på forelesningene blir derfor sett på som viktig. Studentene verdsetter forelesere 
som kan faget sitt og som samtidig er interessante å høre på. I tillegg er det viktig at 
foreleserne er flinke til å kommunisere og at de inviterer til dialog med studentene (ibid).  
 
Tradisjonelle forelesninger i form av at fagstoff presenteres i monologs form, er under hard 
kritikk fra student- og annet hold, samtidig som de ofte har høyere besøkstall enn 
kompletterende og mer interaktive (og mer eksamensrelevante) undervisningsformer som 
kollokviegrupper og regneøvelser. En hovedinnvending er at forelesninger gir begrenset 
læringsutbytte. Enkelte studier antyder at under 10 % av lærestoffet som blir presentert på 
en tradisjonell monologforelesning, fester seg hos tilhørerne når man tester dem innen en 
time etter forelesningen (ibid). Det finnes flere oppfatninger om årsakene til dette.  
 
J.K. Halleraker ser på forelesninger som en form for teater, og han tilskriver manglende 
læringsutbytte til forelesernes begrensede tekniske ferdigheter i denne formen for teater. 
Halleraker trekker frem tre hovedelementer som må være tilstede for at en forelesning skal 
være god. Den som foreleser må være faglig bunnsolid. I tillegg må foreleseren ha glød, han/ 
hun må brenne for faget og utstråle genuin interesse. Og ikke minst må foreleseren kunne 
fremføre budskapet. Til det kreves at foreleser er en god forfatter og har et godt manus. Han/ 
hun må også være en god regissør, og må også beherske skuespillerkunsten (Halleraker 
2012). Han mener videre at læringsutbyttet kan styrkes vesentlig ved å ta i bruk teknikker 
som innebærer aktiv læring.  
 
Carl Wieman mener i likhet med Halleraker at læringsutbyttet kan økes betraktelig ved å ta i 
bruk metoder som innebærer aktiv læring (ibid). Eksempler på slike metoder er 
dialogforelesninger, gjerne i kombinasjon med bruk av skriftlige kilder, som en 
studentaktiviserende studieguide, og oppgaver elevene må løse før og under forelesningen. 
Han mener monologforelesninger er passiviserende, gir liten mulighet for tilbakemelding til 
studentene og gir liten stimulans til å tenke selv.   
 
Wieman identifiserer tre hovedmål for læringsprosessen: (1) Tilegne seg faktisk informasjon, 
(2) forstå innholdet i grunnleggende begrep, og (3) utvikle en vitenskapelig strategi for 
problemløsning. Han ser studentenes tilnærming til problemløsning som en skala som går fra 
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nybegynner til ekspert. Nybegynneren ser disiplinen som isolerte informasjonsbiter, mens 
eksperten ser en disiplin som en sammenhengende struktur og løser problem ved hjelp av 
systematiske, begrepsbaserte strategier som kan brukes bredt og på nye spørsmål. Dersom 
en student skal kunne utvikle seg i retning ekspert så krever dette sammenhengende, 
fokusert mental innsats. Man lærer ved å skape sin egen forståelse.  
 
Wieman opererer med tre pedagogiske grep som kan brukes til å gjøre undervisning mer 
effektiv: Det første er at det må tas hensyn til at mennesker har begrenset 
korttidshukommelse. Sentrale tiltak for å ta hensyn til dette er blant annet å gå langsommere 
fram, ha en klar, logisk og uttalt organisering, knytte sammenheng til etablert kunnskap, 
bruke figurer og minimere bruken av teknisk sjargong. Han mener videre at det er viktig å 
unngå negativ utvikling på begynner - ekspert skalaen ved å forklare studentene hvorfor et 
tema er verd å lære, hvordan det fungerer i den virkelige verden og hvorfor og hvordan 
temaet henger logisk sammen. Det tredje og siste tiltaket for å gjøre undervisning mer 
effektiv, er å stimulere og veilede tenkning og å aktivere studenter opp mot de viktige ideene 
i faget. Studentene må også følges opp med lengre og fokusert hjemmearbeid for å bygge 
opp langtidshukommelsen. Dette krever nøye konstruerte oppgaver og tilbakemeldinger. 
 
Arild Raaheim (2012) peker også på den begrensede læringen som finner sted i tradisjonelle 
studentpassiviserende forelesninger og viser til forskning der det fremgår at læring skjer 
gjennom de aktivitetene som studentene selv engasjerer seg i. Undervisningsrommet bør 
ikke være et rom der man blir passivt underholdt, men et rom for aktiv deltakelse som gir 
retning og mening til egen etterlesning. Han mener foreleserne i større grad bør se på seg 
som pedagogiske ledere og i mindre grad som kunnskapsformidlere.  
 
Raaheim argumenterer for at hensikten med forelesningen bør være tredelt (i) å inspirere 
studentene til å søke mer informasjon og mer kunnskap på egen hånd/ sammen med andre, 
(ii) å guide studentene gjennom et mer eller mindre ukjent terreng, og (iii) å presentere en 
struktur der kaos eller usikkerhet råder (ibid).   
 
Undervisningstilbud bør planlegges og gjennomføres på basis av grundige refleksjoner og 
analyser over hva som best fremmer læring og utvikling. Raaheim tar til orde for at 
«medlesninger» bør være en del av undervisningstilbudet. Siktemålet med medlesningene er 
å involvere og ansvarliggjøre studentene. En typisk medlesning inneholder flere elementer 
og aktiviteter. For eksempel en kombinasjon av miniforelesninger (10-15 minutter), 
presentasjon av et case, intervju av en fagperson  eller samfunnsliv mv. på den ene siden, 
og deltakerinvolvering på den andre siden. Medlesningen skiller seg fra det tradisjonelle 
seminaret ved at medlesningen foregår i større grupper enn seminaret, og ved at 
deltakerinvolveringen skjer der og da i strukturerte oppgaver og ikke i form av forberedte 
innlegg.   
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4.2 Teoretiske perspektiver på kvalitetsbegrepet  
Lee Harvey har vært en av de mest toneangivende deltakerne i diskusjoner rundt temaet 
kvalitet i høyere utdanning siden 1990-årene og fram til i dag (Haakstad 2010). Han har stått 
sentralt blant en gruppe kommentatorer med en grunnleggende kritisk holdning til hvordan 
offentlig, formalisert kvalitetssikring av høyere utdanning har utviklet seg. Bjørn Stensaker er 
en i Norge som kan assosieres med Harveys posisjon (ibid).  
 
Harvey viser til at ”kvalitet” ofte forveksles med ”standarder”, noe som refereres til 
manglende dypere forstått kvalitetsbegrep/ manglende definisjon av kvalitetsbegrepet 
(Haakstad 2010).  
 
I artikkelen ”Defining Quality” (2011), skiller Harvey mellom ”kvalitet”, ”standarder”,  
”kvalitetssikring” og “kvalitetskultur”: 

 ”Kvalitet” refererer til en prosess 
 ”Standarder” handler om sluttresultatet 
 ”Kvalitetssikring” handler om overvåking/”monitorering” 
 ”Kvalitetskultur” handler om implementering. 

 
Harvey skiller mellom ulike tilnærminger til ”kvalitet”:  
En av tilnærmingene ser på kvalitet som noe ”eksepsjonelt”, som noe unikt. Graden av hvor 
høy standarden skal være, kan variere innen dette perspektivet. Tilnærmingen setter fokus 
på måling av resultat.  
 
Kvalitet som perfeksjon eller «consistency», fokuserer på prosess-standarder (og ikke 
resultatstandarder). Det fokuseres på forebygging snarere enn inspeksjon. Og det fokuserer 
på kvalitetskultur.  
 
Kvalitet som fitness for purpose vurderer kvalitet på bakgrunn av i hvilken grad en vare eller 
tjeneste oppfyller det definerte målet. Dette innebærer en funksjonell definisjon av kvalitet 
snarere enn en eksepsjonell definisjon.  Målet kan være definert av kundene eller av 
institusjonen selv. 
 
Kvalitet som ”value for money”, vurderer kvaliteten av resultater og prosesser opp mot 
kostnadene, og ser kvalitet som resultatet av en investering. Målet om kvalitet er nådd 
dersom resultatet blir oppnådd med lave kostnader. Med økt fokus på økonomi i 
utdanningsinstitusjonene, gjør denne tilnærmingen seg stadig mer gjeldende innen høyere 
utdanning. 
 
Tilnærmingen kvalitet som transformasjon/endring, refererer ofte til utviklingen og endringen 
som skjer med studenten gjennom læringsprosessen. Tilnærmingen kan også referere til 
endringer innen en institusjon. Kvalitet i denne sammenhengen blir bedømt ut fra både 
prosess og resultater. På institusjonelt nivå blir endringen vurdert ut fra om institusjonens 
kultur og praksis blir endret på en slik måte at de innebærer en ”transformasjonell” erfaring 
for studentene. 
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Harvey mener eksterne kvalitetssikringsorganer og institusjonenes interne ”kvalitetsledelse” 
har basert seg på kvalitetsbegrep som ser bort fra det som burde være kjernen i 
”kvalitetsledelse”, nemlig hva og hvordan studentene lærer (Haakstad 2010). Han mener 
utviklingen de siste 15 år, har ført til overdimensjonerte og obligatoriske prosesser som 
registrerer og kontrollerer nøkkeltall og aktivitet rundt utdanningene. Denne aktiviteten sier 
imidlertid lite om kvalitet og utbytte i studentenes utdannings– og læringsprosess. Han 
betegner utviklingen de siste 15-20 årene som ”ingen utvikling i det hele tatt” (ibid). En 
sentral kritikk er at kvalitetssikringsvirksomheten har et svakt teorigrunnlag. Det pekes videre 
på kvalitetssikringens manglende evne til å treffe akademias egen forståelse av 
utdanningskvalitet. 
 
Bjørn Stensaker peker også på at kvalitetsarbeidets ”state of the art” egentlig ikke har utviklet 
seg i særlig grad i løpet av 10-15 år med intens systembygging og evalueringsvirksomhet. 
Det har imidlertid vært en betydelig utvikling i form av økt volum og systematikk, men lite nytt 
har skjedd på metodesiden. Stensaker etterlyser alternative måter å innrette kvalitetsarbeid 
og evalueringer på (Haakstad 2010).  
 
George Gordon og Catherine Owen tematiserer blant annet hvordan å skape og å pleie 
kvalitetskulturer og kulturer for kvalitetsforbedring (Gordon og Owen, 2008). Det er ikke 
lenger nok å tenke kvalitet i form av å opprettholde standarder. Det er snarere en forventning 
om at fokuset skal være en utviklingstilnærming til kvalitet. 
 
I Europa har tilnærminger til kvalitet beveget seg vekk fra de tidlige prinsippene om ”fitness 
for purpose” og ”value for money”, mot idealet om å tilstrebe ”excellence” gjennom handling/ 
demonstrasjon og ved å dele ”best practice”. I lys av disse tilnærmingene har ”kvalitet” blitt 
synonymt med datainnsamling, kontroll og stor økning i byråkrati. 
 
Når det gjelder kvalitetskulturer, vises det til to konkurrerende tilnærminger. Det ene 
perspektivet ser på kultur som noe som kan bli skapt, påvirket og styrt. Øvelser, trening, tiltak 
med videre, er alt forsøk på å ”styre” kulturen ved å sette standarder og forventninger for 
atferd, som igjen blir forsterket enten ved belønning eller ‟disciplinary policies”.  
 
Kritikere av styringsperspektivet peker på at kultur ikke uten videre kan skapes eller 
kontrolleres. På store arbeidsplasser vil det alltid være konkurrerende kulturer eller 
subkulturer. Og det er ikke selvsagt at fokus og praksis i organisasjonen nødvendigvis er i 
overensstemmelse med det ledelsen ønsker at det skal fokuseres på. Det er derfor viktig at 
de ansatte samarbeider for å finne hva som fungerer godt og arbeide sammen for å 
implementere ny praksis. Utfordringen er imidlertid å skape et miljø der denne type aktiviteter 
kan gjennomføres. 
 
Peter Williams ledet fra 2003 arbeidet som førte fram til ”European Standards and 
Guidelines” (ESG) i 2005. ESG er ramme for kvalitetsarbeid for hele Bologna-området. 
Oppdraget som ble gitt av ministermøtet i Berlin i 2003 var å utvikle et ”omforent sett av 
standarder, prosesser og retningslinjer for kvalitetssikring”, og å ”undersøke mulige måter å 
sikre et adekvat system for fagfellevurdering på” (P. Williams, i Haakstad 2010). 
 



26 

 

Williams vurderte ESG som ble vedtatt i 2005, heller som et startpunkt som skulle drøftes, 
bearbeides og tilpasses videre, enn som ”ferdighuggede steintavler” (ibid). Imidlertid ble 
dokumentet opphøyet ”mekanisk og med hud og hår” til gjeldende sannhet, ved at de fleste 
land tok ESG direkte inn i sitt lov- og forskriftssystem. Williams mener at et slikt dokument 
bør gjøres til gjenstand for kontinuerlig kritikk og utvikling. Han peker på at et annet problem 
med at ESG bokstavelig har blitt ”autorisert”, er at muligheten for en omforent 
videreutviklingsprosess vanskeliggjøres (ibid).  
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Kapittel 5. Identifisering av sentrale elementer ved 
utdanningskvalitet 

5.1 Forskningsbasert utdanning – og akademisk dannelse 
 
Forskningsbasert utdanning 
Samspill mellom forskning og utdanning er sentralt for kvaliteten i utdanningen. Fra 
studentenes side betones det som viktig å få tidlig kontakt med FoU-miljøer for å forstå 
hvordan FoU-basert kunnskap produseres. Det gjør det lettere for dem å tilegne seg en 
kritisk tenkemåte og holdning til kunnskap, og å bli i stand til å skille mellom hva som er 
vitenskapelig holdbart og ikke holdbart (UHR-rapport 2010).  
 
Ulike miljøer og institusjoner kan ha noe ulike tilnærminger til forskningsbasert utdanning, i 
det at undervisere har ulik grad av tilknytning til forskningen som blir presentert. Det kan 
skilles mellom følgende former for forskningsbasert utdanning4:   

1. Undervisning som er basert på de nyeste forskningsresultatene 
2. Undervisning som gis i tilknytning til et forskningsmiljø 
3. Undervisning som gis av personer med forskningskompetanse 
4. Undervisning som gis av personer som selv er aktive i forskning 
5. Undervisning som omfatter trening i vitenskapelig metode i samarbeid med aktive 

forskere 
6. Undervisning ved forskningsuniversiteter: Studiene og studentene er integrert i 

forskningsmiljøer 
 

Universitetet i Bergen har tatt begrepet forskningsbasert utdanning ett skritt videre, og har 
studentaktiv forskning som et av fire styringsparametre for 2012. Studentaktiv forskning kan 
sies å ha mest til felles med punkt 6 ovenfor, og blir i Rapport og planer 2011/2012 definert 
slik: 
«Formålet med studentaktiv forsking er at studenter på alle nivå skal ha innsikt i hva forsking 
er og hvordan forsking foregår. Tett kobling mellom utdanningene og fagmiljøenes 
forskningsaktiviteter prioriteres på bachelor- og masternivå.»  
 
Akademisk dannelse 
Akademisk dannelse er et viktig begrep i UiBs utdanningsstrategi. Etableringen av 
dannelsesemnene i 2010 er en bekreftelse på dette. Hovedtanken bak dannelsesemnene 
har vært å skape et utfordrende læringsrom, hvor studenter fra samtlige fakultet ved UiB har 
hatt mulighet til å delta i kunnskapsbaserte diskusjoner innenfor fagovergripende 
problemområder, kjennetegnet ved stor kunnskaps-, verdi- og samfunnsmessig kompleksitet 
og relevans. Innenfor dette læringsrommet får studentene anledning til å tenke selvstendig, 
utprøve sine argumenter i dialog med studenter fra andre fagområder, danne egne 
perspektiver, samt å utvikle en refleksiv og kritisk holdning til egen dannelsesprosess 

                                                            
4 Kilde: presentasjon av rektor Sigmund Grønmo på nasjonal studiekvalitetskonferanse i Bergen 
14.5.2012.  
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innenfor sine respektive fag og i forhold til andre kunnskapsområder (Karlsen og Kaiser 
2011).  
 
For et forskningsuniversitet er det essensielt å utvikle flere møteplasser og arenaer hvor 
mestring av begreper, teorier, metoder, samt utøvingen av  kritisk tenkning, etisk bevissthet 
og en evne til å plassere kunnskapene og ferdighetene inn i større faglige og 
samfunnsmessige sammenhenger, kan gjøres til gjenstand for prøving og feiling. Aktuelle 
tiltak for økt dannelse kan for eksempel være mentorordninger som ville kunne bidra til å 
knytte studentene tettere opp mot faget og universitetskulturene. Utvikling av 
praksismuligheter ved og utenfor institusjonen kan også være nyttig. Fagfellevurderinger av 
eksamensarbeid, samt fagfellevurderinger fra student til student, som i tillegg til å øve opp 
mestring i begrep og teorier, også kan bidra til å utvikle kritisk tenkning og øving i å plassere 
kunnskapene og ferdighetene inn i større faglige og samfunnsmessige sammenhenger.    

5.2 Opplevelse av kvalitet – ulike aktørers eierskap til 
utvikling av kvalitet i utdanning 
Som vi har antydet tidligere i dokumentet kan opplevelsen av kvalitet i utdanning sees fra fire 
ulike perspektiver. De to første naturlige perspektivene er knyttet til utdanningsinstitusjonene 
selv, gjennom studentenes og utdannernes opplevelse av kvalitet. Selv om disse to 
gruppene hører sammen til en og samme institusjon kan forventningene og opplevelsene av 
kvalitet være ulike. Aktørene i omverden – dvs. utenom utdanningsinstitusjonene – kan 
oppsummeres i hovedsakelig to kategorier. Den første er knyttet til myndighetenes 
forventninger og kontrollorganenes føringer. Den andre er knyttet til samfunnets 
forventninger, inklusive arbeidsgivernes tilfredshet med kandidatenes sluttkompetanse. Dette 
er en sammensatt og kompleks gruppe som representerer hele spekteret av samfunnet. 
Ingen av disse fire aktørene bør ha suveren rett eller mulighet til å definere, legge til rette for 
og skape kvalitet i utdanning på egenhånd.  
 
De fire synsvinklene som nevnes her, utfyller og står delvis i motsetning til hverandre, på 
grunn av ulike roller og ulike forventninger. Men nettopp det at kvalitetsbegrepet kan ha ulikt 
innhold for ulike aktører, gir grunnlag for en dynamikk og et engasjement som kan inneholde 
kimen til kontinuerlig utvikling og redefinering av kvalitet i utdanning. 
 
Nøkkelen til god kvalitet i utdanning kan derfor sies å ligge i det å skape rom for og 
oppmuntre til en kontinuerlig kvalitetsdiskusjon, å videreutvikle en kultur for utprøving av 
forslag til kvalitetsfremmende tiltak og evaluering av slike, i tillegg til en bred implementering 
av tiltak som viser seg å fungere godt.  Å videreutvikle kvalitet i utdanning forutsetter derfor 
at mange nivå gir innspill på opplevd kvalitet, noe som igjen forutsetter at mange instanser 
både føler, tar og ønsker ansvar når det gjelder studiet og kvalitet. Det forutsetter videre at 
det er mange aktører som opplever reelt eierskap til utdanningen, og at disse anerkjenner at 
også andre har og utøver eierskap.  
 
Begrepet eierskap benyttes her for å uttrykke det å være villig til å investere et positivt 
engasjement i, og å ta et begrenset ansvar for, ett eller flere aspekt ved en utdanning eller 
for ett utdanningselement. I enkelte sammenhenger, og oftere i tverrfaglige enn 
disiplinrettede studier, kan eierskapskonflikter være en utfordring. Proteksjonisme, 
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rivalisering og laugstenking er eksempler på minussider ved overfokusering på eierskap. 
Dette er sider som ikke bidrar til å øke kvaliteten i utdanningen. Et positivt eierskap 
inneholder blant annet et ønske om å skape og delta i et faglig fellesskap, et ønske om å 
dele fagkunnskap med andre og et ønske om å utvikle fagområdet og studiet. For studenter 
kommer i tillegg det å ta ansvar for egen læring, samt sosialiseringsprosesser knyttet til en 
gitt profesjon eller fagdisiplin. Dette siste kan i noen grad være et frittstående kvalitetsaspekt 
og delmål for studiet. 
 
Mens det vil være nærliggende for utdanningsinstitusjonen og studenter å føle eierskap til 
studiet "sitt", kan det være vanskeligere å motivere arbeidsgivere og andre næringslivs-
aktører til å bidra til kvalitet i utdanning.  I denne sammenhengen kan perspektivet livslang 
læring være nyttig ved at fagutdannelsen settes i sammenheng med faglig oppdatering 
gjennom en yrkeskarriere. Livslang læring er også et interessant perspektiv på 
utdanningsinstitusjonens aktivitet. Ved å understreke sammenhengen mellom forkunnskaper 
(primært fra videregående skole), fagstigen i den høyere utdanningen (bachelor, master, 
phd), senere yrkesaktivitet, etter- og videreutdanning, og utdanning til personlig utvikling 
også i pensjonisttilværelsen. Utvikling av individuell kompetanse skjer med andre ord i en 
semi-kontinuerlig, livslang prosess, og livslang læring kan dermed også danne en ramme for 
utvikling av eierskap og engasjement i utdanningen hos alle utdanningssøkende mennesker. 
Livslang læring gir et fokus på hvordan tilegne seg kunnskap, hvordan blir kunnskap til, hvor 
sikker er den, og hvordan formidle og bruke kunnskap?  
 

 
 

Figur 2: Fire elementer i vurderingen av kvalitet i utdanning 
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5.3 Kvalitet i utdanning: kvalitet i læringsmål og kvalitet i 
prosessene for å nå disse 
Innføring av kvalifikasjonsrammeverket har gitt økt fokus på læringsmål som et sentralt 
begrep og verktøy for utforming og diskusjon av mål for et gitt studium, så vel som for alle 
delelementer i utdannelsen. Læringsmålene definerer langt på vei de faglige og metodiske 
sidene ved utdanningen og dermed rammene for vurdering av måloppnåelse. I prinsippet 
utgjør definisjonen av læringsmål dermed en begrensende faktor for hvor godt et studium 
kan forventes å være, selv om det er mulig å ha høyere kvalitet på reelle læringsmål enn de 
som er formalisert. Det er derfor nyttig å ha kvalitet ved læringsmål som et sentralt aspekt av 
kvalitet ved en utdanning eller et utdanningselement. Vi kjenner igjen dette fra kapittel 3.1; " 
Og i siste instans er det truleg målnivået (læringsmål) som er det viktigaste når ein måler 
kvaliteten av ei utdanning.". 
 
Gitt læringsmål av høy kvalitet, går fokuset naturlig over på hvordan å legge til rette for 
læring, både gjennom selvstudium, rom, hjelpemidler, veiledning med videre. Læring er ikke 
synonymt med undervisning men kan heller ses på som en individuell utviklingsprosess som 
hos mange skjer mest effektivt i delvis samspill med andre. Undervisning er institusjonens 
organiserte aktivitet for å stimulere denne prosessen på en god og effektiv måte. Den må 
følgelig være basert på en tjenlig metodikk, og den forutsetter tjenlige læremidler, tekniske 
ressurser og gode lærekrefter. Oppnåelse av læringsmål skjer gjennom ulike 
vurderingsformer som må velges ut fra hva som er hensiktsmessig for de aktuelle 
læringsmålene. Også vurderingen er gjenstand for kvalitetsvurderinger, fra valg av 
vurderingsformer og -innhold, praktisk gjennomføring, og til sensur og etterbehandling.  
 
Vi ser derfor at en nyttig organisering av de sentrale bestanddelene som utgjør kvalitet i 
utdanning, oppnås ved å dele opp i (i) kvalitet i definisjonen av læringsmål, (ii) kvalitet i de 
prosessene som setter studentene i stand til måloppnåelse, samt (iii) graden av 
måloppnåelse. Punkt (ii) kan operasjonaliseres ved å identifisere viktige læringsprosesser 
som kreves for å kunne nå målet med utdanning, og deretter utføre rasjonelle valg av 
undervisningsformer for å stimulere til disse prosessene. Dette illustreres i Figur 3: 
 

 
FIGUR 3: Sentrale bestanddeler i utdanningskvalitet 
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Figuren er en grafisk framstilling av en kjede av aspekter fra veldefinert læringsmål, via 
identifisering av påkrevde læringsprosesser og kunnskap om hvilke undervisnings- og 
arbeidsformer som er effektive for å stimulere til ønskete prosessene og til vurdering av 
måloppnåelse gjennom former tilpasset prosesser og læringsmål. Evaluering er en 
kontinuerlig prosess som er en integrert del av alle ledd. 
 
Effektiv kvalitetsutvikling forutsetter at de fire elementene i Figur 3, samt deres innbyrdes 
forhold og sammenheng, er gjenstand for evaluering, refleksjon og utvikling. Vi har tidligere 
kommentert betydningen av at ulike aktører ønsker og tar ansvar for studiet og gir innspill på 
opplevd kvalitet. Hvor i "kvalitetskjeden" fra Figur 3 skjer dette best? I tråd med vår betoning 
av læringsmålets sentrale og begrensende rolle for studiekvalitet, ser vi det som viktig å 
legge opp til brede og inkluderende prosesser når det gjelder definisjoner av læringsmålene, 
og viktigere på programnivå enn på emnenivå. Dette gir en mekanisme for å sikre faglig 
oppdatering når det gjelder internasjonal utvikling av fag og disiplin, relevant faginnhold opp 
mot arbeidsmarkedet, at den underliggende læreplanen (om kunnskap, formidling/ 
presentasjon, ulike arbeidsformer, informasjonssanking og -vurdering) blir ivaretatt, 
operasjonaliserte og målbare læringsmål, osv. Nedenfor blir konkrete momenter for kvalitets-
vurdering innen læringsmål, læring, undervisning og vurdering nærmere belyst. 

5.3.1 Om kvalitet i læringsmål  

Det er vanskelig å sette opp universelle regler for kvalitet i læringsmål som kan gjelde for alle 
fag. Men en kan nærme seg det ved å si at læringsmålene bør være de kunnskaper og 
egenskaper som samfunnet i vid forstand trenger. God kvalitet på læringsmål kan ikke 
vurderes separat fra måten de blir definert på, og som nevnt over ser vi som viktig å legge 
opp til brede og inkluderende prosesser, spesielt på programnivå.  
 
Selvsagt bør vi utdanne kandidater med kunnskap som arbeidslivet trenger. Samtidig har 
faget et selvstendig ansvar for å definere hva samfunnet trenger, og samfunnet i vid forstand 
har et ansvar for å definere hva arbeidsgiverne trenger. Noen eksempler på dette: Selv om 
arbeidsgivere ikke skulle vektlegge etisk kunnskap hos økonomer, bør samfunnet likevel 
gjøre det. I et fag som historie er det svært uheldige eksempel både i fortid og nåtid på at 
staten legger ideologiske føringer på det faglige innholdet. Inkludering av dannelsesaspekter 
i læringsmålene bør på samme måte vurderes for de enkelte programmene eller emnene.  
 
Selv om læringsmål og læringsmiljø kan sees hver for seg, må de også sees i sammenheng, 
fordi et godt læringsmål er et læringsmål som kan oppnås. Forbedrer en læringsmiljøet, kan 
en tillate seg å sette høyere læringsmål, men her kan det fort bli konflikt. Et bedret 
læringsmiljø fører ideelt sett til at studenter når læringsmålene med mindre innsats, noe som 
innebærer en fordel for studenter men som nok ikke innebærer økt studiekvalitet. Det kan 
også føre til at flere studenter kommer nærmere læringsmålet (gjerne ved at gjennomsnitts-
karakteren går opp). Dermed er studiekvaliteten forbedret.  En kan også ta ut gevinsten ved 
bedret læringsmiljø ved å øke læringsmålene. Det vil gjerne føre til at programmet/emnet blir 
oppfattet som vanskeligere. Karakternivået vil kanskje ikke øke, men kvaliteten på 
utdanningen vil likevel øke. Å sette et læringsmål som læringsmiljøet setter de fleste i stand 
til å nå, er å legge listen for lavt, å sette læringsmålet slik at ingen er i nærheten av å nå det, 
er å legge listen for høyt. Ingen av delene er kvalitetsfremmende. 
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5.3.2 Om kvalitet i undervisning og læringsformer 

Læring har to sider: Undervisningen på den ene siden, og studentenes innsats og 
læringsstrategier på den andre. Undervisningens rolle er å utvikle de kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse studenten selv ikke klarer ved hjelp av selvstudium eller kollokvier. 
Undervisningen skal støtte studenten i hans eller hennes læringsprosess og tilby hjelp til å 
komme over kjente barrierer i den faglige utviklingen.  
 
Det er studenten selv som lærer, andre kan i høyden bare være hjelpere til det, enten som 
støtte, speil eller korrektiv. Vi har tidligere vært inne på at studentenes egenaktivitet er helt 
avgjørende for læring (Raaheim 2012). Det er derfor viktig med undervisningsformer som 
involverer og ansvarliggjør studentene. Når det gjelder studentenes læringsstrategier kan det 
variere fra person til person hvilke tiltak som er mest effektive. I kapittel 3.1 vises det til en 
som lærte best ved å måtte kjempe til seg forståelse på egenhånd uten å delta i noen 
fellesaktiviteter. Andre igjen får best stimulans til å forstå gjennom diskusjon og samarbeid. 
Det er derfor viktig å fokusere på og legge til rette for at studentene kan bruke hverandre i 
læringen, gjennom sosial støtte, kollokviegrupper, diskusjoner og tilbakemeldinger. 
 
Interaktivitet er kritisk for læring, og bør derfor ligge til grunn i valg av undervisningsform. I 
forelesninger med mindre grupper studenter er muntlig interaksjon mellom student og 
underviser mulig, mens det i større forsamlinger kan kreve mer kreativitet. Eksempler på 
tiltak som aktiviserer studentene, kan for eksempel være summegrupper, bruk av 
mentometere samt studieguider med oppgaver før og under forelesningen. Andre aktuelle 
tiltak kan være læringsdialoger på nett samt tilbakemeldinger på studentarbeidet. Videre er 
medlesninger undervisningsformer som baseres på aktiv deltakelse fra studentenes side 
(Raaheim, 2012).  
 
Undervisningen er den viktigste kontakten mellom studenten og faget/disiplinen. Det er 
undervisningen og møtet med læreren som representerer det første virkelige møtet med 
lærestedet, og undervisningen forblir den viktigste møteplassen både gjennom bachelor og 
masterløpet. Utdanneren vil ikke bare være representant for lærestedet, men også for et 
institutt, et studieprogram og til sist et fagfelt. I dette møtet fungerer utdanneren som ekspert 
og portvokter. Undervisningen spiller derfor en nøkkelrolle for den enkelte students faglige 
motivasjon.  
 
En mentorordning kan være et relevant tiltak for å styrke kontakten mellom fagansatte og 
studenter. Ordningen kan tilpasses ulike behov og ulik ressurstilgang. Individuell 
mentorordning kan være mest aktuell på små fag, mens gruppevis mentorordning kan være 
aktuell på de større fagene. Det kan også etableres en mentorordning som består av en 
hovedmentor og der eldre studenter er ”medmentorer”. Det må være rom for variasjoner hvor 
ofte mentor og studenter møtes.  
 
Ikke bare er undervisningen møtested mellom utdanner/fagekspert/lærested og student. Den 
er også det første og viktigste møtestedet studentene imellom. På den måten legger 
undervisningen grunnlaget for det psykososiale læringsmiljøet.  
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Det fremheves ofte at faglig-sosial integrering er en viktig forutsetning for trivsel og 
gjennomføring. Det handler både om kontakten studenter har seg imellom, og den kontakten 
som studenter har med undervisere og fagmiljø.  Utvikling av møteplasser og arenaer for 
mestring av begreper er essensielt. Ved disse møteplassene kan teorier, metoder, samt 
utøvingen av refleksivitet, kritisk tenkning, etisk bevissthet og en evne til å plassere 
kunnskapene og ferdighetene inn i større faglige og samfunnsmessige sammenhenger, 
gjøres til gjenstand for prøving og feiling.  
 
God undervisning innebærer også variasjon og utfordring. For å bygge opp under 
studentenes motivasjon bør undervisningsformen stille synlige og tydelige krav til 
studentene. Når undervisningen tar utgangspunkt i læringsmålene, fremfor vurderingen, kan 
fokus ligge på faglig utvikling fremfor avlagte studiepoeng. Motiverende undervisningsformer 
innebærer positive forventninger til studentene og høy takhøyde for prøving og feiling. Den 
bygger mestringsfølelse hos enkeltstudenten og legger til rette for at studentene kan bruke 
hverandre som hjelp og støtte. I undervisningssettingen fungerer utdanneren som leder og 
studentene som medarbeidere. Dette gir utdanneren et ledelsesansvar, men også 
studentene et medarbeideransvar.  
 
Det er behov for handlingsrom, tillit, kreativitet og nytenkning når undervisningsopplegget 
skal utformes. Undervisningsformen må ta utgangspunktet i fagets egenart og ha et særlig 
blikk på ferdighetene og den generelle kompetansen i læringsmålene. Undervisningsformen 
bør også legge vekt på interaktivitet og involvering, og stille krav til studentene. 

5.3.3 Om kvalitet i vurderingsformen 

Vurderingsform er viktig fordi det påvirker både hvordan og hva studenten leser av pensum. 
«Hva bør vi lese på til eksamen?» er et vanlig spørsmål første forelesning i en 
forelesningsserie. Spørsmålet dukker gjerne opp igjen mot slutten av forelesningene før 
studenten starter sin «eksamenslesning». Både studenten og lærestedet vil ha økonomiske 
motiv for at studenten skal bestå. Deler av institusjonens bevilgning avhenger av at 
studenten består, og studenten selv risikerer å gå glipp av at deler av studielånet blir omgjort 
til stipend. En overhengende trussel er at fokus på dette kan føre til at undervisningen dreier 
seg mer mot å overlevere ferdigtygde svar enn å støtte under en individuell læringsprosess i 
faget. En ytre økonomisk motivasjon kan også lett overskygge den indre faglige 
nysgjerrigheten.  

For å minske utfordringen som ligger i vurderingsrettet lesning og læring, er det avgjørende 
at vurderingsform og innhold avspeiler læringsmålene. Et godt samsvar mellom 
vurderingsform og læringsmål er derfor svært viktig. Det er også vesentlig at det blir satt 
læringsmål som etterspør formidling, drøfting og refleksjon, og at vurderingsformen etterspør 
nettopp dette, og ikke gjengivelse av innholdet på power point-slide. For å skape og fremme 
overførbare ferdigheter, er det nødvendig med vurderingsformer som gir rom for fordypning 
og forståelse. Faglig vurdering er også viktig for lærestedets legitimitet ovenfor arbeidslivet. 
En karakter skal gjenspeile nivå av måloppnåelse, både kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse. Studenten må derfor være prøvd i alle delene av læringsmålet for at lærestedet 
skal levere det man lover.  
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5.4 Kvalitet i utdanning- en helhetlig 
evalueringsarkitektur 
 
Å videreutvikle kvalitetskultur gjennom en prosessuell tilnærming til kvalitet, forutsetter at det 
tilsvarende skjer en videreutvikling av evalueringsarkitekturen. Figur 4 nedenfor illustrerer de 
prosessene som må ligge til grunn for å kunne opprettholde og øke kvalitet i utdanningen, fra 
rekrutteringsprosessen starter og fram til etter at kandidatene er uteksaminert. Figuren 
illustrerer videre sentrale elementer i den læringsprosessen som finner sted ved 
institusjonen. Fra fastsetting av gode læringsmål, via godt funderte læringsprosesser og fram 
til oppnådd læringsutbytte. Dynamikken mellom utdanner og student blir fremhevet, og 
elementer som er sentrale for læringen blir konkretiserte. I tillegg til faglig innhold, er 
elementer som dannelse, pedagogisk læring, studentaktiv forskning mv. viktige. Analyser, 
monitorering og evaluering av utdanningene må fange opp hele denne prosessen fra 
rekruttering til etter at kandidatene er uteksaminert.    

 

Figur 4 Kvalitet i alle ledd 
 
 
Det forutsettes med andre ord at hele prosessen fra formulering av læringsmål, til selve 
læringen, og videre til vurdering av måloppnåelse, må være gjenstand for evaluering, og 
erfaringene fra denne må innarbeides i evalueringsarbeidet. Har studenten oppnådd 
læringsmålet? Hvis ikke, hva er begrensende faktorer og hvilke tiltak kan treffes? Kvalitet i 
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utdanning blir utviklet i en kontinuerlig prosess som en integrert del av det daglige virket i 
utdanningsinstitusjonen, av de ansatte og av studentene. 
 
Studiekvalitet må knyttes til opplevd kvalitet. Investering i studiekvalitetstiltak må måles mot 
avkastning i form av opplevd kvalitetsøkning. Å framdyrke kvalitet forutsetter videre at flere 
nivå gir innspill på opplevd kvalitet, for eksempel: 

 I møte med fagfeller (nasjonalt, internasjonalt) 
 I yrkeslivet (første jobb, karriereskifte) 
 Arbeidsgivere 
 I første studiesemester, og senere i studieløpet  
 På bachelornivå og masternivå 
 Erasmusstudenter, inn- og utreisende  
 Ulike studentgrupper som IAESTE-studenter, MSc-søkere, EuroBachelor mv. 

 
En god evalueringsarkitektur må ta innover seg elementene fra figur 4 og ha bidrag fra listen 
over. 
 
Studenter med ulik bakgrunn og forskjellig kompetanse vil normalt være berikende for et fag 
og kunne heve kvaliteten på faget. Både inn- og hjemkommende studenter vil kunne yte 
viktige bidrag her. Inn- og hjemkommende studenter innehar kunnskaper og erfaring som 
kan brukes i evaluering av kvalitet, og som universitetet i større grad kan gjøre seg nytte av. 
Studenters evaluering av egen institusjon sammenlignet med institusjonen de kommer fra 
eller har besøkt, bør kunne gi oss verdifull informasjon til bruk i kvalitetsutviklingsarbeid. 
Trivselsundersøkelser blant utenlandsstudenter gir også viktige bidrag.  
 
Det er behov for evaluering av måloppnåelse i både enkeltemner og programmet som helhet, 
men også av læringsmålene i seg selv. Læringsmålene kan ikke være noe statisk, men 
utvikles og omformes i takt med endringer i samfunnet, og med svakheter som avdekkes i 
forbindelse med evalueringer av emner og program. Ved evaluering av læringsmål for et helt 
program, kan det være hensiktsmessig å trekke arbeidslivet inn i arbeidet. 

Evalueringens mål er forbedring. Det må skilles mellom «summative» evalueringer som 
utføres i etterkant av en studie- eller forelesningsrekke, og «formative» evalueringer, som 
gjennomføres underveis i studiet. Summative evalueringer er den mest anvendte 
evalueringsformen. Det er viktig at evalueringssystemet får en form som avdekker både det 
som fungerer og det som ikke fungerer, uten at det oppleves som overvåking av noen av de 
involverte partene.  Oppfølging av evaluering er en særskilt problemstilling. Der mangelfull 
undervisning kan påvises, kan det ofte være en utfordring å adressere dette på en god måte. 

En skriftlig evaluering muliggjør ikke noen form for to-veis-kommunikasjon mellom student og 
foreleser. Det finnes derfor gode grunner for en dialogbasert evaluering av emnet underveis 
eller i etterkant. I mindre grupper kan dette skje mellom hele studentgruppen og foreleser, 
mens det for større kull kan være mer tjenelig med egne referansegrupper. En aktuell modell 
kan også være tilbakemeldingsmøter halvveis ut i semesteret hvor en formell 
studentrepresentant formidler synspunkter fra studentene. En moderator eller veileder er til 
stede for å fremme diskusjon og konkludere om mulige endringer og tiltak. En slik tilnærming 
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kan i tillegg til å gi innspill til forelesere, også bidra til å utvikle ideer og tiltak som passer med 
det aktuelle emnet. 
 
Ferdigutdannede kandidater kan intervjues for eksempel innen et år etter endt utdanning, og 
deretter etter 5-6 år. Det kan trolig være hensiktsmessig med ulikt intervall for ulike grupper 
av kandidater. For eksempel kan det for studenter som skal ut i turnus, være aktuelt å ta 
hensyn til turnusperioden når man skal finne det mest hensiktsmessige tidspunktet. 
 
I et kvalitetssystem er det viktig at dokumentasjon og rapporter som blir skrevet på bakgrunn 
av evalueringer har et reelt innhold, og å unngå at de får et rent rituelt preg. Formålet med å 
skrive rapporter skal være å evaluere eksisterende praksis. Formålet skal ikke være å 
«tilfredsstille NOKUT». Det er ikke rapporteringen som er målet; arbeidet er viktigst.  
Den såkalte kvalitetsdatabasen ved UiB er et arkiv over emne- og programevalueringer, og 
gir et godt utgangspunkt for å få oversikt over tilbakemeldinger fra evalueringer, også over 
tid. Slike databaser kan brukes aktivt i utvikling av studietilbud på alle nivå.  
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Kapittel 6. Mekanismer for videreutvikling av kultur 
for kvalitet 
I dette kapittelet blir det fokusert på tiltak som har til hensikt å videreutvikle kvalitet i 
utdanningen. Når det er sagt er det viktig å understreke at det å ha fokus på kvalitet på ingen 
måte er en ny oppfinnelse ved UiB. Universitetet har høye ambisjoner for utdannings-
virksomheten, og det har vært og er et stort fokus på kvalitet og på tiltak som har til hensikt å 
både sikre og å videreutvikle kvalitet i utdanningen. Formålet med dette kapittelet er først og 
fremst å peke på tiltak og faktorer som vil kunne bidra til økt fokus på og videreutvikling av, 
kvaliteten i utdanningene.  
 

6.1 Kultur for kvalitet 
Mekanismer for å vurdere kvalitet i utdanningen kan stå i konflikt med en kvalitetskultur. 
Kvalitet bør måles med det utgangspunkt at det er noe dynamisk. Ved en innfallsvinkel til 
kvalitet som noe statisk, kan man lett ende opp med å måle minimumsstandarder. 
Kvalitetskultur skal fremme ikke bare god, relevant og oppdatert undervisning, men også god 
læring gjennom arbeidsinnsats hos studenter og ansatte. Kvalitetskultur er først og fremst en 
arbeidskultur og ikke en evalueringskultur. 
 
Hvordan skape en god kultur? Tillit, krav og kontroll må samsvare. For at krav skal fungere, 
må de være tydelige, og de må følges opp. Da bør krav og kontroll også være gjenstand for 
dialog, dynamikk. En felles forståelse av hvilke krav som bør stilles, er essensielt. Det kan 
kanskje påstås at det er viktigere med en felles forståelse av kravene som skal stilles enn at 
man måler dem.  
 
Hvilke krav stiller vi da til foreleser? Til student? En felles kontrakt? 
 
Tilsynsforskriften som ligger til grunn for NOKUTs evaluering av institusjonenes 
kvalitetssikringssystemer, inneholder kriterier som hovedsakelig er rettet mot enten 
statusrapportering eller kulturbygging. I dette notatet har vi vektlagt å forbedre 
utdanningskvaliteten ved UiB, gjennom å utvikle en kultur som er basert på et helhetlig 
perspektiv, og gjennom en kontinuerlig oppmerksomhet: 

- hvor formulering av læringsmål blir sett på som et viktig steg i utviklingen av et 
studieprogram, gjennom en bred prosess som inkluderer ulike aktørgrupper 

- hvor det foregår en bevisst prosess rundt valg av undervisnings- og vurderingsformer 
- hvor måloppnåelse er gjenstand for evaluering, og hvor erfaringene fra denne brukes 

aktivt i utvikling av studiet 
- hvor undervisning blir sett på som viktig  
- hvor det vises tillit til at våre utdannere ønsker å gi god undervisning, ønsker å 

forbedre sin lærerprestasjon og har yrkesstolthet som undervisere. 
- hvor det er rom for og blir oppmuntret til en kontinuerlig kvalitetsdiskusjon 
- hvor forslag til kvalitetsfremmende tiltak blir ønsket velkommen og fulgt opp gjennom 

evaluering og bred implementering av tiltak som viser seg å fungere godt  
- hvor internasjonal mobilitet er en viktig og integrert del av studiene  
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6.2 Hvordan fremme og videreutvikle en kvalitetskultur? 
Definering av læringsmål er et viktig utgangspunkt og kan sees i to adskilte former. I tilfeller 
hvor nye studietilbud skal utformes, er dette et naturlig startpunkt, før læringsprosesser og 
undervisnings- og vurderingsformer blir utarbeidet. Når det gjelder læringsmål i eksisterende 
studietilbud, er disse allerede beskrevet. Disse må fortsatt evalueres med jevne mellomrom.  

6.2.1 Arenaer for vurdering av læringsmål 

Det er viktig å skape arenaer hvor bevisstheten rundt læringsmål dyrkes. Alle involverte 
parter fra forskjellige nivå bør være naturlige deltakere av slike diskusjoner. Alt fra den 
enkelte emneansvarlige, til programstyrer, programsensorer, forskningsgruppemedlemmer 
og faglig- og administrativ ledelse. For å kunne ivareta en bred prosess med ulike aktører må 
det legges til rette for samlinger slik, som for eksempel fagkritisk dag, hvor studentene deltar 
og gir tilbakemeldinger. 
 
Andre typer aktiviteter kan være å arrangere konferanser og seminarer om fokuserte tema 
innen læringsmål og hvor også samfunns- og arbeidslivsaktørene kan delta. Andre viktige 
tiltak er de rådene som er etablert, og som har som oppgave å ivareta kontakt med 
samfunns- og arbeidsliv. Etablering av råd for samarbeid med arbeidslivet (RAS), hvor 
samfunnsrelevans og læringsmål blir tema for diskusjon, er nå et krav fra 
Kunnskapsdepartementet.  
 
En videreføring av samme tankegang på instituttnivå kan åpne muligheter også for enkelte 
fagområder innen ulike disipliner. Programstyrene og programsensorene kan ha et særskilt 
ansvar i å inkludere samfunnsperspektiver. Det kan også være aktuelt å gjennomføre 
arbeidslivsundersøkelser for å samle inn innspill fra ulike samfunnsaktører. 
Arbeidslivsundersøkelsen Kompetanse 2020 har gitt viktige innspill fra diverse 
samfunnsaktører både i offentlig- og privat sektor. Flere mulige tiltak for oppfølging av 
anbefalingene fra rapporten blir nå diskutert internt i organisasjonen. 

6.2.2 Strategiske valg av undervisnings- og vurderingsformer 

Bevissthet rundt valg av undervisnings- og vurderingsformer krever en kontinuerlig 
oppmerksomhet fra alle involverte parter. I dette ligger det å sørge for å legge opp til en 
kultur hvor det er naturlig å trekke inn andre enn bare emneansvarlige i diskusjonen.  
 
Involvering av andre utdannere, medlemmer av programstyrer eller forskningsgruppe-
medlemmer, vil føre til mer åpenhet og bevissthet rundt spørsmålet om hvilke undervisnings- 
og vurderingsformer som egner seg best til læringsmålene i de enkelte emner eller 
studieprogram. Det er ikke minst viktig å vurdere valg av vurderingsformer opp mot det hva 
som gir effektiv læring. Raaheim (2012) sier det slik: «Læring skjer i studentenes tid, 
gjennom de aktiviteter studentene selv engasjerer seg i».  
 
Dette betyr ikke at det er et mål at forelesninger skal erstattes av andre undervisningsformer, 
men snarere at valg av undervisningsform bør være basert på en vurdering av hvilken 
undervisningsform som er meste tjenlig i de enkelte tilfellene, og ikke bare foretas ut fra 
sedvane.  
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Raaheims definisjon av «forskningsbasert undervisning» illustrerer et viktig poeng når det 
gjelder valg av undervisningsform: Forskningsbasert undervisning er undervisning som tar 
hensyn til og bygger på det forskning har vist fører til god læring. Han ser det som et 
tankekors at så mange forskere har en uvitenskapelig tilnærming til undervisning. 
 
Digitalisering av undervisning blir i økende grad trukket fram som viktige hjelpemidler i 
undervisningen. Rapport og planer for UiB peker på IKT som virkemiddel til å få fram nye 
løsninger til bruk i utdanningen. Det å ta i bruk og teste ut ulike løsninger som finnes på dette 
feltet, er sentralt. Samtidig er det viktig å ha fokus på at valgte hjelpemidler skal være 
kvalitetshevende for undervisningen.   
 
Generelt er det ønskelig med ulike former for både undervisning og vurdering innen et emne. 
Eksempler på nye undervisningsformer kan være utvikling av læringsmoduler eller 
undervisning ved bruk av IKT5. Videre er stimuleringsmidler, som det UiB-interne PEK-
programmet6, et tilbud som kan bidra til å tilrettelegge for nye tiltak knyttet til nye 
undervisnings- og vurderingsformer. Videre har Program for Universitetspedagogikk relevant 
informasjon om opplæring, utvikling og forskning innen læring og undervisning på 
universitetsnivå.7.  
 
Det er opplagt at ulike fag krever ulike typer undervisning, og det er naturlig å utvikle ulike 
undervisningsopplegg avhengig av fagenes egenart. Det er klare ulikheter mellom teoretiske 
og eksperimentelle fagområder, og disse har ofte svært ulik andel selvstudium vs. 
undervisning og eventuelt laboratoriearbeid.  
 
Forholdet mellom tilførte ressurser og kvalitet er ikke nødvendigvis lineært. En rekke tiltak er 
avhengige av at det blir tilført ekstra ressurser. Imidlertid finnes det eksempler på at tiltak 
også kan gjøres billigere og bedre. I dårlige tider kan man også finne nye løsninger. ”Mer” er 
ikke alltid automatisk ”bedre”.  
 
Måloppnåelse må sees i et helhetlig perspektiv i forhold til definerte læringsmål. Bruken av 
karakterskalaen i et emne gir ikke nødvendigvis en fullstendig vurdering av studentenes 
kunnskap og ferdigheter i et nasjonalt eller internasjonalt perspektiv. Nasjonale karakter-
paneler innen forskjellige disipliner prøver å justere ulik praksis i utdanningsinstitusjonene, 
slik at en gitt karakter i en institusjon, kan sammenlignes med karakterene gitt av en annen 
institusjon. Programsensorene har et særskilt ansvar i denne sammenhengen.  
 
Karakterfordelingen bør sees i et større perspektiv. Ferdige kandidaters karriereutvikling i et 
stadig mer komplisert arbeidsliv er vanskelig å måle, selv om det finnes en del statistikk. 
Dette må også være en del av den helhetlige vurderingen av våre studieprogram. Herunder 
                                                            
5 DigUiB prosjektet er et eksempel på hvordan slike tiltak kan tilrettelegges for undervisere 
og studenter 

6 PEK-programmet http://www.uib.no/studiekvalitet/kvalitetsutvikling/stotteordningar/pek-stotte-til-
fakultets-eller-institusjonsbaserte-prosjekt-innan-evaluering-og-kvalitetsutvikling  
7 http://www.uib.no/uniped 
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kommer også arbeidslivsaktørenes vurdering av våre kandidaters kompetanse inn i bildet, og 
også deres vurdering av kompetanse og kyndighet i jobbsituasjonen ut ifra det de forventer. 

6.2.3 Utdanning som et satsingsområde  

Det er et ledelsesansvar at undervisningen blir sett på som viktig. Det finnes mange mulige 
mekanismer for å fange opp den innsatsen som gjøres av de faglige- og administrativt 
ansatte for å fremme kvalitet i utdanning. Ofte er det på instituttnivå disse forholdene er best 
kjent. Selv om det eksisterer mulige incentivordninger knyttet for eksempel til lokale 
lønnsforhandlinger, er bidraget av utdanningsinnsats ofte ikke likestilt med forskningsinnsats. 
Vurderingskriterier kan forbedres til å inkludere mer vekt på de enkelte ansattes 
undervisnings og veiledningsinnsats. Det er også viktig at det finnes gode rutiner som fanger 
opp manglende kompetanse innen undervisning og veiledning ved nyansettelser, for 
eksempel ved at aktuelle kandidater holder prøveforelesning i faget.  
 
Eksempler på tiltak som kan bidra til å gi et ekstra fokus på undervisning, er jevnlig å 
gjennomføre fagfellevurderinger, ved at en eller flere kolleger gir tilbakemeldinger på 
hverandres forelesninger. Dette kan gi underviserne nyttige innspill til videreutvikling av egen 
undervisning. Andre aktuelle tiltak er krav om undervisningspedagogikk også etter 
ansettelse, for gjenoppfriskning og oppdatering.  
 
Utdanningsledelse er et begrep som har fått fokus i universitets- og høyskolesektoren særlig 
de siste par årene. Det skilles da mellom tre hovedtyper: Strategisk utdanningsledelse, som 
dreier seg om utviklingen av fagporteføljen eller av studietilbudet, faglig- pedagogisk ledelse, 
som gjelder beslutninger om det faglige innholdet i emner og program og om opplegg for 
undervisning og veiledning. Til slutt er det Studieadministrativ ledelse som gjelder 
beslutninger om omforming av fagenes ”faglige substans” til en struktur som oppfyller de 
formelle kravene i Universitets- og høyskoleloven, og annet regelverk (J.A. Toska 2011). 
Dette gjelder krav til blant annet gradsstruktur, studieplaner, opptakskrav, vurderingsformer, 
karaktersetting etc. Mens strategisk og administrativ ledelse er veletablert og styrket ved UiB 
i forbindelse med kvalitetsreformen, ligger ansvaret for faglig og pedagogisk virksomhet i 
utdanningene i stor grad på grunnenhetene og dels på hver enkelt forsker. Faglig-
pedagogiske opplegg er sterkt knyttet til de enkelte disiplinene, og ikke minst tilsier 
målsetninger om tett integrasjon mellom forskning og undervisning et klart lokalt og 
individuelt ansvar for utforming av opplegg for innhold, undervisning, veiledning og 
vurderingsformer. Den største utfordringen ligger nettopp i koblingen mellom de tre typene 
av utdanningsledelse, strategisk, administrativ og faglig-pedagogisk.  
 
Utdanningsledelse krever at det tilrettelegges for gode arenaer for diskusjon om kvalitet i 
utdanning. Her er det viktig å koble forskningsgrupper med programstyrer for de relevante 
studieprogrammene. Samlinger og seminarer på instituttnivå innen utdanning, på lik linje 
med forskning, kan være andre mulige tiltak.  

6.3 Kvalitetsvurderinger 
Vi vil nå se nærmere på konkrete momenter som kan inngå i eksempelvis fagmiljøers og 
emneansvarliges egne kvalitetsvurderinger med tanke på læringsmål, undervisning og 
vurdering.  
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I det følgende har vi satt opp noen hjelpespørsmål som kan være med på å bidra til en større 
bevissthet om kvalitet i utdanning, og som forhåpentligvis vil kunne føre til kontinuerlig 
forbedring i tråd med diskusjonen tidligere i dokumentet. Spørsmålene følger den 
disposisjonen som er vist i Figur 2: fra læringsmål til læringsprosesser og videre til vurdering 
av måloppnåing og evaluering. Vi betrakter ikke listene som å være uttømmende. 

6.3.1 Hjelpespørsmål for god kvalitet: Læringsmål 

 Er læringsmålene faglig oppdatert i forhold til internasjonal utvikling av fag og 
disiplin? 

 I hvilken grad er faginnholdet relevant for universitet og samfunn? 
 Er den underliggende læreplanen (om kunnskap, faglige metoder, tenkemåter og 

problemløsning, formidling/presentasjon, ulike arbeidsformer, informasjonssanking og 
-vurdering) ivaretatt? 

 Er læringsmålene operasjonaliserte og vurderbare? 

 Når ble læringsutbyttebeskrivelsene sist revidert? 

 Er danning og personlig utvikling en del av læringsmålet?  
 Når ble det sist innhentet tilbakemeldinger om utdanningen fra aktører utenfor 

lærestedet (tilsvarende arbeidet med Kompetanse 2020)? 

6.3.2 Hjelpespørsmål for god kvalitet: Læringsprosesser og undervisning 

 Er det lagt opp til læringsprosesser som er gode i forhold til læringsmålene? 
 Er det god sammenheng mellom læremidler (pensum, tilgang på digitale læremiddel 

og læringsplattformer), undervisning, vurdering og læringsmål? 
 Får studentene tilstrekkelig trening i akademisk skriving? 
 Er det en regelmessig vurdering av sammenhengen mellom disse elementene? 
 I hvilken grad fremmer undervisningen og, arbeidsformene eller arbeidsoppgavene 

oppfylling av læringsmålene? 
 Får studentene tilbakemelding på hvordan de står når det gjelder læringsmålene 

gjennom studiet? 
 Er det god faglig kontakt mellom student og utdanner? 
 Er det et godt og inkluderende faglig-sosialt miljø? 
 Blir kvaliteten på institusjonene som våre utreisende studenter reiser til tilstrekkelig 

kvalitetsvurdert? 
 Å bli sett øker fokus på undervisningen, og er derfor viktig for kvaliteten.  Blir de 

enkelte underviserne ”sett”? 
 Hvordan fungerer undervisningen, og hva kan gjøres for å støtte forelesere med 

utfordrende tilbakemeldinger fra studenter? 

6.3.3 Hjelpespørsmål for god kvalitet: Vurdering av måloppnåing 

 Har studentene nådd målene som er satt for faget/emnene? 
 Er vurderingsformene egnet til å vurdere oppnåelse av de ulike kompetansene som 

inngår i læringsmålene?  
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 Tilegner studentene seg stoffet på en måte som setter dem i stand til å nyttiggjøre 
seg kunnskapene, ferdighetene og kompetansene i fremtidig arbeidsliv, og til fortsatt 
å tilegne seg nye kunnskaper, ferdigheter og kompetanser senere også? 

 Har vurderingsformene en god balanse mellom oversikt og detaljer, kunnskaper og 
ferdigheter, standardanalyser og kreativ problemløsning, faglighet og kommunikative 
evner? 

 Blir karakterskalaen brukt etter intensjonene? 
 Er karakterskalaen kalibrert, f.eks. nasjonalt?  
 Blir det benyttet ekstern sensur, bl.a. for å sikre ”felles” forståelse av karakterene? 
 Er sensurordningen kvalitetssikret? 
 Hvordan utvikler karakterfordelingen seg på ulike emner og programmer over tid? 
 Blir arbeidsgiveres synspunkter tatt inn emnevurderingen av utdanningen? 
 Blir studenter som returnerer fra studieopphold utenlands, ”debriefet,” dvs. spurt om 

hvordan de klarte seg og hvordan de opplevde sin bakgrunn sammenlignet med 
utenlandsuniversitetet? Dette er relevant både på emne-, studieprogram-, og 
fagområde-nivå.  

 Frafall kan hjelpe oss med å komme nærmere en oppfatning av læringsmiljø, men det 
er ikke nødvendigvis slik at stort frafall betyr at miljøet er dårlig. Det kan like gjerne 
være underkommunikasjon av læringsmål som fører til at studenter opplever at 
studiet ikke lever opp til forventningene.  

6.3.4 Hjelpespørsmål for god kvalitet: Evaluering 

 Gjennomføres studiene på normert tid? Gir UiB gjennom sitt tilbud den 
tilretteleggingen og hjelpen som trengs i læringsprosessen, på en effektiv og 
støttende måte, og med en effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser? 

 Hva er studentenes og kandidatenes opplevde kvalitet i utdanningen, og hva mener 
de er utdanningens sterke og svake sider?  

 Hvordan klarer kandidatene seg i arbeidslivet? Hva opplever arbeidslivet som 
kandidatenes sterke og svake sider? Har kandidatene de kunnskaper og egenskaper 
som arbeidslivet har behov for? 

 Hvordan vurderer inn- og utreisende studenter studiet ved UiB sammenlignet med det 
universitetet som studenten kommer fra? 
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