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Felles arbeid med revisjon av 
KMDs studieprogram H2017  
 
 
Oppsummering fra seminar 2 for programstyrene, 16. oktober 2017 kl 12.00–15.00,  
Læringslaben, Medie City Bergen.  
 
Til stede:  
Fra programstyrene: Tom Solomon, Claire Ghetti, Åse Huus, Einar Wiig, Siv Lier, Trude Mathiesen, 
Christine Hansen, Øystein Hauge og Karoline Kierulf. Fra prosjektgruppen: Linda Herfindal Lien, Ruben 
Eikebø, Lasse Husabø, Ivar Nordmo og Kari Bjørgo Johnsen. Inviterte gjester: Kjell Øvre Helland, 
prosjektleder for UiBs lærings- og formidlingslab og Toril Eikaas Eide, seniorrådgiver, 
Studieadministrativ avdeling. 
 
Tema: Om motivasjon og prosesser for revisjon 
Visedekan for utdanning, Linda Herfindal Lien, åpnet seminaret med å invitere til felles refleksjon over 
betydningen av motivasjon i utviklings- og kvalitetsarbeid. Hun fremhevet viktigheten av å ha rett 
målsetting for arbeidet, og eksemplifiserte dette gjennom å vise til målet med revisjon av KMDs to 
PPU-programmer ikke er at to programmer skal bli til ett, men at vi skal utvikle den beste praktisk-
pedagogiske utdanningen for kunstnere, designere og musikere i Norge.   
 
Seminaret fant sted i UiBs nye lærings- og formidlingslab i Bergen Media City, hvor også Institutt for 
medie- og informasjonsvitenskap holder til med sine utdanninger i film- og fjernsynsproduksjon, 
journalistikk, medie- og interaksjonsdesign, nye medier og manusutvikling for serier. 
 
Prosjektleder for laben, Kjell Øvre Helland orienterte kort om samspillet med de andre aktørene i 
medieklyngen, og om virksomheten i laben, som kan sammenfattes slik: 

 



Gode studieprogram blir til i samarbeid 
Innledning ved seniorrådgiver Toril Eikaas Eide, som understreket betydningen av programstyret som 
faglig og kollegialt fellesskap. Hun påpekte at: 

• Utdanningsledelse er et innsatsområde på alle nivå, og at programstyrene har et vesentlig 

ansvar på programnivå. 

• En hovedoppgave for programstyrene er å sikre helhet og sammenheng i studieprogrammene. 

• Fagmiljøenes kollegiale og kollektive tilnærming til forskning bør overføres til 

utdanningsområdet; utnytte komplementære styrker, samarbeide, kontinuerlig utvikling og 

overføring av kunnskap, dele funn med andre, fagfellevurdering. 

Læring gjennom motstand  
Med utgangspunkt i studieplanene for kunst, utøvende musikk og design innledet førsteamanuensis i 
universitetspedagogikk, Ivar Nordmo, til diskusjon om sammenhenger mellom læringsutbytte, 
studentaktiviteter og vurdering i utøvende og skapende kunstfag. Han la til grunn at det finnes ulike, 
legitime tilnærminger til begrepet «læringsutbytte», og refererte til en artikkel av læringsforskerne 
Anton Havnes og Tine Prøitz: Why use learning outcomes in higher education? Exploring the grounds 
for academic resistance and reclaiming the value of unexpected learning  
 
På norsk: «Hvorfor bruke læringsutbytte i høyere utdanning? Utforskning av grunnlaget for akademisk 
motstand og gjenvinning av verdien av uventet læring». I artikkelen fra 2016 identifiserer Havnes & 
Prøitz fire tilnærminger som er i omløp i kretsløpet mellom læringsforskning, utdanningspolitikk og 
lokalt utviklingsarbeid. Skillelinjene mellom de ulike tilnærmingene går langs to akser, én som handler 
om målbarhet og én som handler om vekting mellom læringsprosesser og læringsresultater. De ulike 
forståelsene av fenomenet «læringsutbytte» springer ut av ulike læringsteorier og ulike kunnskapssyn.   
 
Havnes og Prøitz presenterer dem slik: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Momenter fra diskusjonen: 
• Programstyrenes arbeid med å utvikle kvaliteten i studieprogrammene må utgå fra fagfeltets 

egenart, fra fagspesifikk kunnskap om læring og progresjon. 

• Det lokale revisjonsarbeidet må samtidig være informert av tilstøtende, institusjonelle og 

nasjonale prosesser. 

• Å fastsette læringsutbytte primært for å tilfredsstille eksterne krav kan i verste fall virke mot 

sin hensikt. 

• Et kritisk blikk på eksterne forventninger er en forutsetning, slik det også er å ha et uttalt 

refleksivt forhold til motivasjon og samarbeid i eget fagmiljø.  

Utdanningssamtale for KMD 
I studentenes sko: Masterstudentene Ruben Eikebø (kunst) og Lasse Husabø (design) delte egne 
læringserfaringer, og bidro med det til økt intensitet i diskusjonen, særlig om faglig tilbakemelding og 
veiledning.  
 
Ikke overraskende reiste samtalen flere spørsmål enn svar. Den viste også at fagmiljøene ved KMD 
trenger og ønsker å bli bedre kjent med hverandres undervisningspraksiser.  
 
Oppfølging: 
Et eksplisitt ønske om flere seminar knyttet til revisjonsarbeidet vil bli fulgt opp av prosjektgruppen.  
Vi kommer tilbake med revidert fremdriftsplan og frister for  programrevisjonen.  
 
Vedlegg:  
Toril Eikaas Eide sin presentasjon. 
 
 
Ref. Kari Bjørgo Johnsen og Linda Herfindal Lien 
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Revisjon av alle studieprogram

• 2016 - 2017
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Helhet – sammenheng

Et kollektivt ansvar
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De to akademiske kulturene:

forskning                          undervisning
• Forskningsgrupper

• Sosiale felleskap – tillit

• Samarbeid, utnytte 
komplementære styrker

• Kontinuerlig utvikling og 
overføring av kunnskap

• Vitenskapelig metode

• Dele funn med andre – er 
åpne

• Skrive og publisere nye funn

• ‘Peer review’

• Følge med i litteraturen

• Ta i bruk nye metoder, ny  
teknologi

• Alene foran kateteret

• Fordele oppgavene –
ensomhet

• Alle gjør det samme, alle gjør 
alt

• ‘Snu bunken’

• ‘Erfaring’

• Egne erfaringer – er lukket  

• Alt går i skrivebordskuffen

• Studentevalueringer

• Ped.sem. ved ansettelse

• Konserverer metoder, 
‘Forelesningen’



Kjernespørsmål 

Hva skal studentene lære?

Hva er det som skal gjøre at studentene lærer?

Hva skal studentene gjøre for å lære?

Hvordan legger vi til rette for dette?

Hvordan finner vi ut hva de har lært?
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Lærings

utbytte

Vurdering
Arbeidsformer

Undervisnings-

former



Faglige valg

...  skal 

henge sammen med og

kunne begrunnes

med utgangspunkt i læringsutbyttet       



En socialisering/oplæring over 3 år, der skal lykkes

Progression: Stof, læringsmål, stofmængde, selvstændighed, 

forskningslignende, akademiske færdigheder

Progression?

Centerleder, Torben K. Jensen

Center for Undervisning og

Læring



Universitetets vilkår

Lidt tilstedeværelsesundervisning

Meget selvstændigt arbejde mellem timerne

Centerleder, Torben K. Jensen

Center for Undervisning og Læring



Utdanningsledelse
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Fra prat til praksis

http://www.uib.no/sa/110360/fra-prat-til-praksis 
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http://www.uib.no/sa/110360/fra-prat-til-praksis


Tusen takk!





Nytt regime for programoppretting 

2015

2016

2017
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uib.no

M/ to veiledningsdokumenter

En veilednings- og kontrollkomité

Studieadministrativ avdeling



Resultater

• Mer kunnskap om kvaliteten i programmene

• Kompetanseheving i organisasjonen

• Systemer – organisering

• Oppmerksomhet om endringsbehov

• Kunnskap om utviklingsmuligheter

• Vilje til å utvikle og endre
• Læringsaktivitet

• Vurderingsformer

• Digitale verktøy 
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Ufordringer framover

• Praksis
- inn i alle program (handlingsplanen) 

Hvordan?

• Utveksling

Hva betyr det at studieplanen skal vise til 

konkrete alternativer? 

• Er «vil foregå innenfor rammene av UiBs etablerte 

utvekslingsavtaler» godt nok?

• Potensial i digitale verktøy og ressurser
• Integrert i resten av utviklingsarbeidet?
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Ufordringer framover (forts.)

• Hvordan videreutvikle kompetansen i 
organisasjonen?

• Hvordan legge til rette for 
• mer langsiktige og dyperegående prosesser for 

utvikling og revisjon av studieprogram

• Dele opp arbeidsprosessene?
• Et mer langvarig, grundig og støttet 

utviklingsarbeid?

• Et formelt «kontroll-»/tilsynsarbeid?
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Rammer - nasjonalt
2011:

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 
(NKR)

2016: 

Endringer i UH-loven og Studiekvalitetsforskriften (KD)

2017: 

Endret studietilsynsforskrift (NOKUT) 

Meld. St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning

NOKUT

ser mer på kvalitetsarbeid og innhold i programmer

SIU overtar veiledningsfunksjonen

NOKUT beholder kontroll-/tilsynsfunksjonen
17.10.2017
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• NKR beskriver gradene bachelor, master og ph.d. på nivåene 6, 7 og 

8, og ser dem i sammenheng.

• UiB-mal for studieplaner 

• UiB-mal for emnebeskrivelser

– fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/nasjonal
t-kvalifikasjonsrammeverk.html?id=564809
(finnes også lenke til engelsk oversettelse)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk.html?id=564809


Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 15.12.2011.   Nivå 6: Bachelor (1. syklus)



uib.no

1
. 

sy
kl

u
s

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 15.12.2011.   Nivå 7: Master (2. syklus)

Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse

Kandidaten . . .

-har avansert kunnskap 

innenfor fagområdet og 

spesialisert innsikt i et avansert 

område

-har inngående kunnskap om 

fagområdets vitenskapelige 

eller kunstfaglige teori og 

metoder

-kan anvende kunnskap på nye 

områder innenfor fagområdet

-kan analysere faglige 

problemstillinger med 

utgangspunkt i fagområdets 

historie, tradisjoner, egenart og 

plass i samfunnet

Kandidaten . . . 

-kan analysere eksisterende teorier, 

metoder og fortolkninger innenfor 

fagområdet og arbeide selvstendig med 

praktisk og teoretisk problemløsning

-kan bruke relevante metoder for 

forskning og faglig og/eller kunstnerisk 

utviklingsarbeid på en selvstendig måte

-kan analysere og forholde seg kritisk til 

ulike informasjonskilder og anvende 

disse til å strukturere og formulere 

faglige resonnementer

- kan gjennomføre et selvstendig, 

avgrenset forsknings- eller 

utviklingsprosjekt under veiledning og i 

tråd med gjeldende forskningsetiske 

normer

Kandidaten . . .

-kan analysere relevante fag-, 

yrkes- og yrkesetiske 

problemstillinger

- kan anvende sine kunnskaper og 

ferdigheter på nye områder for å 

gjennomføre avanserte 

arbeidsoppgaver og prosjekter

- kan formidle omfattende 

selvstendig arbeid og behersker 

fagområdets uttrykksformer

-kan kommunisere om faglige 

problemstillinger, analyser og 

konklusjoner innenfor 

fagområdet, både med 

spesialister og til allmennheten

-kan bidra til nytenkning og i 

innovasjonsprosesser

Devision of Student Affairs



uib.no

Forskriftene

Devision of Student Affairs

• Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 

fagskoleutdanning (KD, 2016)

• Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 

(studietilsynsforskriften) (NOKUT, 2017)
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Europeisk forankring
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Meritteringsordning

FUND 

= Fremragende underviser 

Studentene i 

sentrum
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Likestille undervisning og forskning
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UndervisningForskning


