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Bakgrunn 
I fakultetets strategi Dypere innsikt - felles innsats – sterkere innflytelse slås det fast at fakultetet skal 
utdanne kandidater med «kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å møte dagens og morgendagens 
utfordringer, og til å forme fremtidens samfunn […]. Arbeidsmarkedets behov for relevante 
kandidater til et arbeidsliv i stadig raskere endring er økende, og vi ser endrede kompetansebehov 
knyttet til digitalisering og IKT. Fra myndighetenes side stilles det konkrete krav til tilbud om praksis 
og innovasjon som del av våre utdanninger for å styrke relevansen., Fakultetet opplever også økt 
konkurranse om studentene både pga. demografi og kravet til full fordypning i matematikk (R2). For 
å styrke konkurransekraften er det nødvendig å tilby relevant utdanning av høy kvalitet. 
 
For å svare på disse utfordringene, leverte en arbeidsgruppe nedsatt av fakultetsstyret en “Rapport 
for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen ved det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet” høsten 2018. Fakultetsstyret vedtok i møte 6. september 2018 at de 
ulike tiltakene som foreslås i rapporten skulle konkretiseres i løpet av 2019. Som oppfølging av dette 
vedtaket, ble det satt ned seks arbeidsgrupper som i løpet av våren 2019 har arbeidet frem konkrete 
anbefalinger og tiltak for implementering av de generiske ferdighetene. Sluttrapportene er samlet 
her: https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Sluttrapporter_fra_alle_arbeidsgrupper   
 
Tiltakene som foreslås vil gi fakultetets utdanninger et nødvendig løft for å kunne møte 
utfordringene nevnt over, men de er omfattende og vil kreve ressurser både på institutt- og 
fakultetsnivå. 
 
Flere av tiltakene arbeidsgruppene foreslår vil lede til konkrete endringer i alle fakultetets 
bachelorprogram. Noen endringer må innarbeides og meldes inn til fristen for store 
studieplanendringer 1. oktober. Noen endringer vil det ta litt lengre tid å implementere. De 
oppdaterte utdanningsprogrammene skal tre i kraft fra og med høstsemesteret 2020. De største 
endringene i programmene vil skje i det første studieåret og vil kreve en god koordinering mellom 
førstesemesteremner med tanke på en helhetlig sammenheng og en jevn arbeidsbelastning for 
studentene. 
 
 
ANBEFALINGENE FRA ARBEIDSGRUPPENE 
Noen endringer kan implementeres ved å endre måten eksisterende emner undervises på. Det 
anbefales blant annet at de enkelte studieprogram oppretter en matrise som viser hvilke generelle 
ferdigheter og kompetanser bachelorprogram ved fakultetet bør ivareta. Eksempelvis kan forbedrede 
generiske ferdigheter innen kommunikasjon og samarbeid oppnås gjennom økt fokus på 
teambaserte og prosjektbaserte undervisningsmetoder. Det vil være behov for kompetanseheving og 
kursing for å få til disse endringene, her vil sentrale ressurser være bl.a. læringslaben, UB og U-ped.  
Noen endringer vil kreve strukturelle endringer i studieprogrammene. I denne kategorien faller 
forslagene om å innføre et obligatorisk programmeringsemne i alle studieprogram som ikke har dette 
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i dag, forslag om å legge ex.phil sent i bachelorstudiet og det å lage rom i studieplanen til et 
utviklingssemester. Dette vil gi store omrokkeringer i studieplaner som må vedtas gjennom UiBs 
ordinære prosedyrer og tidsfrister, og avklares med andre berørte aktører. Oppretting av et 
praksisemne og et innovasjonsemne som to av tilbudene i et utviklingssemester vil kreve både faglige 
og administrative ressurser, samt ny kompetanse.  
 
Under er et sammendrag av de viktigste tiltak arbeidsgruppene foreslår som nå skal følges opp. Noen 
tiltak krever økt ressursbruk og vil innarbeides i budsjettprosessen. 
 
1. Programmeringsemne 

• Programmering og algoritmisk tenkning blir obligatorisk for alle 1. års bachelorstudenter.  
• Alle studentene ved MN skal ha samme basispensum i programmering uavhengig av 

studieprogram, men det utarbeides faglig relevante øvingsoppgaver til de ulike 
studieprogram. 

• Python brukes som programmeringsspråk, men det blir også kort orientert om andre 
programmeringsspråk. 

• Det foreslås å opprette en gruppe med fagansvarlige for relevante innføringsemner for å 
muliggjøre bruk av programmeringseksempler i innføringsemnene. Gruppen skal møte minst 
en gang i forkant av hvert semester for å gå igjennom undervisningsplanen til INF100.  

 
2. Grunnundervisning i matematikk og statistikk 

• Arbeidsgruppen anbefaler å legge om undervisningen i MAT101 fra å være temabasert til å 
bli i langt større grad problembasert. Det bør gjennomføres første gang høsten 2020, noe 
som krever tilstrekkelige ressurser til forberedelser våren 2020 og til gjennomføringen første 
gang høsten 2020.  

• Omleggingen av MAT101 og innføring av Python i INF100 gjør det nødvendig å legge om 
MAT102. Ved at programmeringen som før utgjorde en vesentlig del av Mat102 nå gis til alle 
i INF100, og flere tema som tidligere ble innført i MAT102 nå blir innført i MAT101, blir det 
mulig å innføre elementær statistikk i nye MAT102. Nye MAT102 bør gjennomføres første 
gang våren 2021. 

 
3. Ex.phil 

• Ex.phil skal ikke lenger være et innføringsemne, men et perspektivfag.  
• Ex.phil legges som en hovedregel til 5. eller 6. semester i bachelorstudiet, men kan legges i 4. 

semester om nødvendig. 
• Seminarmodellen blir obligatorisk for alle studenter på bachelorprogram på MN. 
• Funksjonen som innføringsemne med innføringen av ulike generiske ferdigheter samt 

sosialisering og integrering, som ex.phil tradisjonelt har hatt, må bli overtatt og ivaretatt av 
faglige emner og andre tilbud i det første semesteret/studieåret. 

• Fakultetet oppretter en referansegruppe med vitenskapelig ansatte som fungerer som 
faglige rådgivere mot FOF og bidrar til å utvikle relevante seminaroppgaver. Fakultetet bidrar 
til å utvikle en ny finansieringsmodell for ex.phil i samarbeid med HF og UiB sentralt. 
 

4. Praksisemne 
• Det opprettes et felles 10 sp praksisemne for arbeidslivspraksis hos eksterne aktører, samt 

hos aktører innen UiB.  
• Praksisansvarlig ved hvert institutt står for faglig oppfølging av egne studenter. 
• Fakultetet oppretter en administrativ stilling knyttet til praksisemnet. 
• Fakultetet oppretter et praksisforum der praksisansvarlige fra instituttene deltar.  
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• Det må vurderes om eksisterende praksisemner legges ned dersom de inkluderer eksterne 
parter som er aktuelle for fellesemnet.  

• Det legges opp til at man tar praksisemnet i 5. eller 6. semester. I hvert studieprogram skal 
det gis en anbefaling om hvilket semester som passer for å ta praksisemnet for å unngå 
kollisjoner. 

• Forsikring av studenter i praksis må utredes. 
• Instituttene kan også tilby intern praksis. Intern praksis og praksisdelen av interne emner skal 

bedre fremheves i emnebeskrivelser og i informasjon på nett. 
 
5. Innovasjonsemne 

• Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et 10 stp emne innen innovasjon ved MN-
fakultetet. Oppbygging og organisering av emnet CET201 kan fungere som en mal. 

• Arbeidsgruppen anbefaler at en starter med å tilby et kurs i innovasjon til siv.ing. studentene. 
• Arbeidsgruppen ser at bla. følgende ressurser er nødvendig: Fagperson innen innovasjon, 

studentkoordinatorer, eksterne bidragsytere (f.eks. VIS, Makerspace) og egnede 
undervisningsrom. 

 
6. Programdesign av bachelorprogrammene med fokus på generelle ferdigheter og kompetanse 

• Gruppen anbefaler at de enkelte studieprogram oppretter en matrise som viser hvilke 
generelle ferdigheter og kompetanser bachelorprogram ved fakultetet bør ivareta. Matrisen 
inneholder både hovedområder som skal dekkes inn, og i hvilke 
semestre dette bør introduseres, forsterkes og mestres. Gruppen har fokusert på tre 
hovedområder; samarbeid, informasjonskompetanse og etikk og muntlig og skriftlig 
kommunikasjon.  

• Programstyrene skal ivareta den helhetlige sammenhengen i studieprogrammene, men 
fakultetet må etablerer systemer, rutiner og kompetanse på program(re)design. I 
oppstartsfasen bør det arrangeres arbeidsverksted for læringsdesign hvor studieprogram og 
fag kan planlegges med tanke på implementering av generelle ferdigheter og kompetanser i 
undervisningen. UiBs læringslab kan ha en støttefunksjon i slike prosesser.  

• Gruppen anbefaler at alle studieprogram må arrangere minst ett møte i semesteret for 
emneansvarlige som underviser samme semester i studieprogram, slik at emnene kan 
samkjøre innhold, arbeidsbelastning og begrepsbruk. Det bør arrangeres regelmessige 
workshops og seminar for å sikre opplæring, erfaringsutveksling og kulturendring ved 
fakultetet.  

• Fakultetet bør invitere til temamøter om undervisning og en kursserie for undervisere. Det 
Pedagogiske akademi kan fungere som ressurs, og involveres i dette arbeidet. 

• Gruppen foreslår at det etableres en nettside som fungerer som en ressursbank for 
undervisere med tips til hvordan man kan integrere og ivareta generelle ferdigheter og 
kompetanse på emner. Læringslaben ved UiB bør være ansvarlig for denne. 

 
 
 
HVA MÅ GJØRES NÅR – TIDSPLAN FOR IMPLEMENTERING 

13. juni 2019: • Fakultetsstyret behandler planen og diskuterer budsjettspørsmål for 
implementeringen. 

Seminar høst 
2019 

• Det pedagogiske akademi ved MN arrangerer et seminar som tar for seg 
programmeringsemnet, samkjøring mellom ulike grunnemner og ansvaret 
for første studieår. Seminaret finnested i begynnelsen av september 2019.  

September 
2019 

• Fakultetsstyret vedtar budsjettforslag for 2020 
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1. oktober 
2019: 

• Strukturen i programmene må være på plass til fristen for 
studieplanendringer 1. oktober. 

• Dette innebærer at instituttene må levere studieplaner der ex.phil er 
flyttet til siste halvparten av bachelorprogrammet, programmeringsemnet 
er plassert i første studieår, og utviklingssemesteret er plassert.  

• Instituttene/programstyrene må utnevne personer inn mot ressursgrupper 
for ex.phil, programmeringsemnet og for samkjøring av innføringsemner. 

• Matematisk institutt og Institutt for informatikk må utarbeide studieplaner 
og emneplaner som synliggjør de endringene som skal gjøres i 
fellesemnene. 

Desember 2019 • Fakultetsstyret vedtar endelig budsjettfordeling 

1. mars 2020: • Instituttene/programstyrene må fylle ut en matrise med kartlegging av 
læringsmål for programmet som helhet. Matrisen skal vise IFM-stigen 
(innføre, forsterke, mestre) for generiske ferdigheter i 
bachelorprogrammet. 

• Instituttene må vurdere opplæringsbehovet for undervisere når det gjelder 
programmering i faglige emner, nye undervisnings- og vurderingsmetoder, 
skrivetrening i emnene. 

• Fakultetet må lage et opplegg for opplæring av ansatte og finne 
moderinstitutt til praksisemnet og innovasjonsemnet.  

• Institutt for informatikk lager et opplæringstilbud i Python for ansatte 

1. oktober 
2020: 

• Instituttene må levere inn studieplanendringer med revisjon av emner 
(innhold, undervisning og vurderingsformer) slik at instituttets 
bachelorprogram er i henhold til nye læringsmål og de generiske 
ferdigheter som alle program ved fakultetet skal ha. 

 
 
FAKULTETETS ANSVAR 
 Lage plan for opplæringsprogram for faglig ansatte og sette av ressurser til dette 
 Finne moderinstitutter for innovasjonsemnet og for praksisemnet 
 Opprette en ressurs-/referansegruppe for Ex.phil og samarbeide med FOF om organisering av 

Ex.phil undervisningen 
 Plassere ansvaret for ledelse av gruppen for koordinering av innføringsemner. 
 I forkant av kartleggingen av studieprogrammene utarbeide maler og retningslinjer for 

kartleggingen. Dette kan være en matrise som skal vise resultatet av emnekartleggingen, 
skjema for innhenting av informasjon fra emneansvarlige osv.  

 Tilby workshop eller lignende ved oppstart av kartleggingsarbeidet. Etablere systemer, 
rutiner og kompetanse på program(re)design. 

 Gå i dialog med læringslaben for å etablere en nettside som fungerer som ressursbank for 
integrering av generell og generisk kompetanse i undervisningen. 

 Budsjettere for nødvendige tiltak og personalressurser for implementering og oppfølging av 
tiltakene. 

 
RESSURSBEHOV FOR IMPLEMENTERINGEN: 
Dette arbeidet vil kreve omfattende faglige, administrative og økonomiske ressurser. Dette gjelder 
spesielt i implementeringsfasen, men det vil også medføre økte ressursbehov på lang sikt. Det er 
vanskelig å anslå nøyaktig omfang pr i dag. Det anslås at følgende ressurser må på plass:  
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Faglige ressurser:  
 En faglig praksiskapasitet 
 En faglig innovasjonskapasitet (arbeidsgruppen foreslår å leie inn bidrag fra eksterne aktører 

innen innovasjon f.eks. VIS, Makerspace) 
 

Administrative ressurser: 
 Administrativ ressurs for felles informatikkemne 
 En praksiskoordinator 
 En administrativ ressurs for innovasjonsemnet (studentkoordinator) 
 Administrativ ressurs for matematikk innføringsemner 

 
Opplæring- og koordineringsressurser 
 Opplæring av ansatte i Python: Fakultetet betaler for at Institutt for informatikk lager et 

opplæringstilbud 
 Ressurser til å arrangere opplæring, workshops og erfaringsutveksling for undervisere ved 

fakultetet, bl.a. i regi av Pedagogisk akademi 
 Opplæring av ansatte i undervisningsmetoder som tilrettelegger for læring av andre generiske 

ferdigheter som eksempelvis skriving, kommunikasjon og akademiske verdier. Dette vil kunne 
skje i samarbeid med BioCEED. 

 Ressurser til å støtte, i samarbeid med UPED og UiB læringslab, programstyrene i kartlegging 
av studieprogrammene og arbeidet med endring av eventuelle undervisnings- og 
vurderingsformer i emnene. 

 Flere emner trenger studentassistenter for gruppeøvelser, lab etc. 
 Flere møteplasser for kurs/erfaringsdeling medfører behov for administrative ressurser samt 

midler 
 
Arealkostnader: 
 Det trengs flere egnede rom for studentaktiv undervisning 

 
Det koordinerende arbeidsutvalget hadde møte 21.5.19 der rapportene fra arbeidsgruppene ble 
gjennomgått og tiltakene ble jevnt over vurdert som gode. At ex.phil blir flyttet til tredje året synes 
arbeidsutvalget gjør emnet mer relevant. Stigemodellen (matrisen) for generelle ferdigheter og 
kompetanse er interessant og nyttig, men det er viktig at også programmering kommer inn i 
modellen, slik at programmering får en relevans og progresjon i alle bachelorprogram. 
Problembasert undervisning i matematikk innføringsemnet er positivt, men det  er viktig med en 
dedikert undervisningsressurs for å drive emnet på denne måten. God koordinering av emnene i 
første semester blir en ekstra viktig oppgave med tanke på arbeidsbelastning for studentene og 
koordinering av innhold og progresjon i emnene. Det er positivt at det lages et innovasjonsemne, 
men det er også viktig at innovasjonstematikken blir fremhevet gjennom ordinære emner og 
læringsmål i alle studieprogram.  

Planene ble også drøftet med instituttlederne i møte 29. mai. Instituttlederne sluttet i møtet opp om 
de foreslåtte endringene. I møtet ble det vektlagt at dette er et løft for studiestedet 
«realfag@uib.no». Økt krav til programmering kan på sikt også føre til at vi kan løfte forskningen vår. 
Det ble også trukket frem at vi har et krevende koordineringsarbeid fremfor oss.  
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Vedtak 
Fakultetsstyret vedtar forslagene til implementering av generiske ferdigheter og ber om at arbeidet 
tas med i fakultetets budsjettarbeid. 
 
04.06.2019/INC 
 
Helge K. Dahle 
dekan  
 
 


