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Saken gjelder:
Det foreslås en rekke endringer i grads- og studieforskriften for UiB. Den viktigste endringen 
er en omarbeidet bestemmelse om mappevurdering. Den skal legge bedre til rette for at 
mappevurdering kan brukes i større utstrekning enn i dag. Det foreslås også å gå bort fra 
tilretteleggingstiltaket dysleksiattest, og erstatte det med tiltaket Textpilot, som er laget for å 
hjelpe dyslektikere, og som allerede brukes i stor grad i grunnskolen, videregående skole og 
i høyere utdanning. Forslaget om en «skal»-bestemmelse når det gjelder studenters tilgang 
til egen bærbar datamaskin, er en tilpasning etter regjeringens endring i 
egenbetalingsforskriften. For øvrig er det mindre endringer som foreslås. Disse er 
gjennomgått i detalj i vedleggene.

Forslag til vedtak:
Endringene i «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen» 
vedtas slik de er foreslått av universitetsdirektøren. Endringene trer i kraft fra 01.01.2017, 
med unntak av endringene i §§ 6.1. (6) og 7.2.2 (1), som trer i kraft fra 01.08.2017.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør
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Saksframstilling

Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr:
Universitetsstyret 138/16 20.10.2016 2016/10496

Endringer i universitetets grads- og studieforskrift

Bakgrunn

Dette er en samlesak, der en rekke forslag til endringer i grads- og studieforskriften er med. 
De omtales punktvis og tematisk nedenfor. Fullstendig vedtaksforslag ligger i vedlegg 2, 
mens vedlegg 3 er en skjematisk sammenstilling av de foreslåtte endringene holdt opp mot 
dagens regler.

a) Mappevurdering
I forskriften har det vært regler om «Mappevurdering og annen løpende vurdering» i lang tid, 
men disse har blitt tolket og praktisert noe ulikt ved fakultetene. Blant annet oppfattes de til 
dels som hindringer for utprøving og bruk av nyere lærings-, undervisnings- og 
vurderingsmetoder, eller for å bruke mappevurdering i det hele tatt. Dette har aldri vært 
tilsiktet. Dels blir ordningen ikke brukt i det hele tatt. Fagmiljøene oppfordres i mange 
sammenhenger til å ta i bruk mer varierte vurderingsformer enn det som ofte er tilfellet i dag. 
Hvis «mappe» skal være en av flere aktuelle vurderingsformer som fagmiljøene burde 
benytte seg mer av, må reguleringen understøtte dette ved å være mest mulig entydig og 
forståelig. Formålet med justeringene er å klargjøre reglene for bruk av mappe som 
undervisnings- og vurderingsform.

Formålet er ikke å styre i stor detalj hvordan mappevurdering skal skje, men snarere å legge 
til rette for god og dynamisk bruk av en slik vurderingsform, der sammenhengen mellom 
læring og vurdering kommer særlig klart fram. Den viktigste tilføyelsen i forslaget er omtalen 
av «prosess og progresjon». Mapper kan utformes på mange måter, herunder slik at 
prosessen studentene gjennomgår og den progresjonen de har underveis, blir en del av 
vurderingen. Det bør reglene uttrykkelig gi adgang til. Vi viser her til siste setning i forslaget 
til § 6.2.5 (1), samt til (2), punkt c. Ordet «hvordan» gir fleksibilitet nok til å bestemme at 
prosess og progresjon ikke skal tillegges vekt, dersom det ikke er ønskelig for det enkelte 
emnet. For øvrig overlater forslaget i stor grad til fagmiljøene å lage de detaljerte reglene. 

Når det gjelder klage over mappevurdering, har det tidligere vært opp til fakultetene å 
bestemme om det bare kan klages over hele mappen, eller også over vurderingen av 
enkeltarbeider. Det foreslås å gjøre dagens hovedregel til eneste regel, slik at det kun kan 
klages over vurderingen av mappen som helhet. 

b) Nye regler om bachelor- og masteroppgaver
Disse er ikke reelt nye, men bygger på regler som i dag finnes i fakultetenes utfyllende 
regler. Fordi disse i stor grad er sammenfallende, anses det hensiktsmessig å ta dem inn i 
institusjonens forskrift, i stedet for å ha dem spredt i fakultære regler.
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c) Bortfall av dysleksiattester
Dysleksiattest er en dokumentasjon på at studenten har hatt tilrettelegging ved eksamen. Det 
finnes i dag digitale verktøy som for de fleste dyslektikere gir god hjelp, slik at hindringen 
som dysleksien utgjør, kan overkommes. Det verktøyet som UiB bruker, er TextPilot, som 
også er i bruk ved en rekke andre institusjoner i høyere utdanning og andre skoleslag. Blant 
institusjonene som bruker TextPilot, er Høgskolen i Bergen og Universitetet i Oslo. Ved UiO 
vedtok man i 2014 å slutte med dysleksiattester, og ta i bruk TextPilot i full skala. Dette 
skapte ikke strid i forkant, og har medført få klager senere. For noen tunge typer av dysleksi 
kan likevel TextPilot være utilstrekkelig som tilretteleggingstiltak, men for disse vil heller ikke 
en dysleksiattest være en fullgod løsning, slik at det må vurderes andre former for 
tilrettelegging i tillegg.

d) Frist for tilretteleggingssøknad
Fristen for å søke tilrettelegging er i dag en måned før eksamen, ev. samtidig med fristen for 
vurderingsmelding, dersom det er mindre enn en måned før. Det foreslås å sette én frist, 
som er lik fristen for vurderingsmelding. Dermed vil studentene få kun den ene fristen å 
forholde seg til, og kan søke samtidig om tilrettelegging for flere eksamener. For 
administrasjonen blir det lettere å planlegge og å prioritere arbeidet, både med 
saksbehandling og gjennomføring av innvilgede tilrettelegginger. For eksempel blir det 
vesentlig lettere enn i dag å se i hvilke perioder det må settes inn ekstra ressurser for å få 
unna saksmengden i tide.

e) Digital signatur i sensurprotokoller
For all sensur føres det protokoll, og sensorene skal signere protokollene. I dag heter det at 
sensuren skal foreligge «i original [dvs. med penn på papir] eller digitalt». Vi foreslår at det 
kun skal signeres digitalt fra og med høstens sensur, når de tekniske løsningene for dette vil 
være implementert. Dette vil bare berøre sensorene, ikke studentene. Det finnes også 
verktøy for digital sensur som er enkle å bruke, vel kjent for mange, og som gir god sikkerhet 
for at signaturen er autentisk. Digital sensur sparer også tid, fordi man kan unngå manuelle 
overføringer mellom systemene for henholdsvis vurdering og arkiv.

f) Gjennomføring av egenbetalingsforskriften – krav om egen bærbar datamaskin
Høsten 2015 ble grads- og studieforskriftens § 6.1. (6) endret, og lyder:

(6) Universitetet kan kreve at studenter skal ha tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i 
undervisning og vurdering.

Denne ordlyden, med «kan», ble valgt fordi bestemmelsen først kunne gjennomføres når 
Kunnskapsdepartementet fastsatte endringer i sin egenbetalingsforskrift. Det er nå gjort, og 
også departementets forskrift har en «kan»-bestemmelse. For at både departementets og 
vår egen forskrift skal få virkning etter ordlyden, må det fastsettes en «skal»-regel, og det er 
det som foreslås her, med virkning fra høsten 2017. 

Vi vil understreke at det store flertallet av studenter allerede har egne maskiner, og innen 
høstsemesteret 2017 starter, vil det være god nok tid til at de som ikke allerede har det, kan 
skaffe seg tilgang til datamaskin som de kan bruke i undervisningen og ved vurdering. 
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Universitetet vil fortsette å ha et antall maskiner som studenter kan låne når de i kortere 
perioder er uten maskin. Dette vil typisk være når studentens egen maskin må repareres 
eller byttes ut.

Behandling i Utdanningsutvalget
Forslagene som gjelder mappevurdering og bachelor- og masteroppgaver, har vært 
behandlet i Utdanningsutvalget, og de endringene som utvalget ønsket, er innarbeidet i 
forslagene her. De forslagene som gjelder dysleksiattest, tilrettelegging og signatur av 
eksamensprotokoll, skal til behandling i utvalget den 12. oktober. Eventuelle endringsforslag 
som kommer da, vil bli forelagt styret i styremøtet.

Universitetsdirektøren sine kommentarer
Som nevnt innledningsvis, er dette en samlesak, og de foreslåtte endringene er reelt og 
teknisk noe ulike. Den største justeringen gjelder mappevurdering. Etter 
universitetsdirektørens syn er de foreslåtte endringene egnet til å legge bedre til rette for å 
bruke mappevurdering enn dagens regler. 

Å erstatte dysleksiattest med Textpilot er også en reell endring, men det er en endring som 
gir bedre hjelp til dyslektikere enn dagens ordning.

Endringen som gjelder krav om tilgang til egen datamaskin har en lignende begrunnelse, og 
er en tilpasning etter regjeringens endring i egenbetalingsforskriften.

03.10.2016/Per Gunnar Hillesøy/Christen Soleim



Vedlegg 2:

Endringer i «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i 
Bergen (vedtaksforslag i ni punkter)

1. I § 6.2.5 gjøres slike endringer:

a) Overskriften endres til «Særskilt om mappevurdering»

b) Gjeldende § 6.2.5 (1) og (2) oppheves, og erstattes av nye § 6.2.5 (1) og (2), som skal 
lyde:

§ 6.2.5 Særskilt om mappevurdering

(1) Mappevurdering er det når ett eller flere arbeider, herunder aktivitet eller prestasjon, 
leveres/utføres i løpet av den tiden emnet pågår eller samlet mot slutten av emnet. Innholdet 
i mappen vurderes som en helhet. Prosess og progresjon kan inngå i denne vurderingen.

(2) Ved mappevurdering skal det emnebeskrivelsen gis regler om forhold som nevnt i punkt 
a) – d) nedenfor. Det som er nevnt i punkt e) - i) fastsettes i emnebeskrivelsen eller i en 
særskilt plan som skal foreligge samtidig som undervisningsplanen:

a) hva mappen skal inneholde og hva som skal inngå i vurderingsgrunnlaget

b) arten og omfanget av de enkelte arbeidene

c) hvordan prosess og progresjon skal inngå i vurderingsgrunnlaget for mappen som helhet

d) rekkefølge for innlevering av de enkelte arbeidene, evt. om studenten selv kan velge 
rekkefølgen

e) veiledningens form og omfang

f) innleveringsfrist for de enkelte arbeidene

g) hvordan de enkelte arbeider skal leveres/utføres, herunder om det er tillatt eller påbudt at 
ett eller flere arbeider blir utført av flere studenter i fellesskap

h) hvordan valget skal foregå dersom bare utvalgte arbeider skal danne grunnlag for 
karakteren 

i) hvilke kriterier som gjelder for vurdering av arbeidene som inngår i vurderingsgrunnlaget og 
av mappen som helhet

c) Gjeldende § 6.2.5 (3) beholdes uendret, og skal fortsatt lyde:

(3) Om hjelpemidler og kilder se § 6.5.

2. I § 7.6 gjøres slike endringer:

a) Overskriften og (1) beholdes uendret, og skal fortsatt lyde  

§ 7.6 Begrensninger i klageretten



(1) For klagebehandlingen vises til reglene i universitets- og høyskoleloven § 5-3, nr. 1 og nr. 
2.

b) Gjeldende (2) oppheves, og erstattes med:

(2) Mappen gis en samlet karakter som kan påklages.

3. I § 6-2 tilføyes nye ledd (7) og (8), som skal lyde:

a) § 6.2.7 Særskilt om bacheloroppgaven

(1) Fakultetet kan gi utfyllende regler om utarbeidelse, veiledning og levering av 
bacheloroppgaven. 

b) § 6.2.8 Særskilt om masteroppgaven

(1) Alle masterstudenter skal inngå en veiledningskontrakt. Denne fastsetter antall 
veiledningstimer en student har rett på i løpet av masterstudiet. 

(2) Ved innlevering av masteroppgave for andre gang vil studenten ikke ha krav på å 
motta veiledning dersom studentens veiledningsressurser er uttømte. 

(3) Masteroppgaven skal som hovedregel leveres elektronisk.
(4) Fakultetet kan gi andre regler om utarbeidelse, veiledning og levering av 

masteroppgaven. 

4. § 6.8.(4) skal lyde: 

(4) En masteroppgave kan etter søknad leveres på nytt én gang når oppgaven fremstår 
som ny eller så omarbeidet at den kan vurderes som en ny oppgave. Det skal 
fastsettes en ny frist for innlevering av oppgaven. Dersom ny oppgave vurderes som 
tilstrekkelig faglig omarbeidet, vil ny sensur kunne gjennomføres. Fakultetet kan gi 
andre regler. Det kan gis tilsvarende regler for bacheloroppgaver. 

5. I §§ 6.13.1, 6.13.2 og 7.2 (1) gjøres slike endringer:

a) § 6.13.1. (4) oppheves. Det gjeldende avsnitt (5) blir nytt avsnitt (4).
b) I § 6.13.2 skal første setning lyde: Fristen for å søke om tilrettelegging er samtidig 

med fristen for vurderingsmelding.

6. I § 7.2.2 (1) skal tredje setning lyde: 

Underskriftene skal foreligge digitalt.

7. § 6.1. (6) skal lyde: 
«Studentene skal ha tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i undervisning og 
vurdering.»

8. Endringene i punkt 1-5 ovenfor trer i kraft fra 01.01.2017.
9. Endringene i punkt 6 og 7 ovenfor trer i kraft fra 01.08.2017.



Vedlegg 3: Sammenligning av gjeldende regler med forslaget til nye regler

(Fordi § 6.2.5 foreslås sterkt omarbeidet, antas en oppstilling med «spor endringer» e.l. å 
være forvirrende. Denne er derfor satt opp side-ved-side.

1. Tabellarisk sammenstilling av § 6.2.5 om mappevurdering, og § 7.6 om 
klagebehandling ved mappe.

Gjeldende § 6.2.5 Forslaget til ny § 6.2.5
§ 6.2.5 Særskilt om mappevurdering eller 
annen løpende vurdering

§ 6.2.5 Særskilt om mappevurdering

(1) Mappevurdering er vurdering av ett eller 
flere arbeider som leveres inn i løpet av den 
tiden vedkommende emne pågår, eller 
samlet mot slutten av emnet. Nærmere 
bestemmelser gis i studieplanen eller 
emnebeskrivelsen.

(1) Mappevurdering er det når ett eller flere 
arbeider, herunder aktivitet eller prestasjon, 
leveres/utføres i løpet av den tiden emnet 
pågår eller samlet mot slutten av emnet. 
Innholdet i mappen vurderes som en helhet. 
Prosess og progresjon kan inngå i denne 
vurderingen.

Kommentar til (1): Her er det to viktige endringer: a) «annen løpende vurdering» fjernes, og 
b) «prosess og progresjon tas inn».
(2) For mappevurdering og annen løpende 
vurdering skal det i emnebeskrivelsen eller i 
en særskilt plan, som skal foreligge senest 
ved semesterstart, gis regler om:

a) antallet arbeider som skal være med i 
mappen og som skal leveres inn til vurdering

b) arten og omfanget av de enkelte 
arbeidene

c) rekkefølge for innlevering av de enkelte 
arbeidene, evt. om studenten selv kan velge 
rekkefølgen

d) innleveringsfrist for de enkelte arbeidene

e) i hvilken form eller på hvilket medium 
arbeidene skal leveres inn

f) hvor mange av arbeidene som skal danne 

(2) Ved mappevurdering skal det i 
emnebeskrivelsen gis regler om forhold som 
nevnt i punkt a) – d) nedenfor. Det som er 
nevnt i punkt e) - i) fastsettes i 
emnebeskrivelsen eller i en særskilt plan 
som skal foreligge samtidig som 
undervisningsplanen:

a) hva mappen skal inneholde og hva som 
skal inngå i vurderingsgrunnlaget

b) arten og omfanget av de enkelte 
arbeidene

c) hvordan prosess og progresjon skal inngå 
i vurderingsgrunnlaget for mappen som 
helhet

d) rekkefølge for innlevering av de enkelte 
arbeidene, ev. om studenten selv kan velge 
rekkefølgen

e) veiledningens form og omfang

f) innleveringsfrist for de enkelte arbeidene

g) hvordan de enkelte arbeider skal 
leveres/utføres, herunder om det er tillatt 
eller påbudt at ett eller flere arbeider blir 
utført av flere studenter i fellesskap

h) hvordan valget skal foregå dersom bare 



grunnlag for karakteren, og hvordan disse 
skal velges ut, eventuelt om studenten selv 
velger hvilket/hvilke arbeider som skal danne 
grunnlag for karakteren

g) innbyrdes vekt dersom to eller flere 
arbeider skal danne grunnlag for karakteren

h) hvilke kriterier som gjelder for vurdering 
av de aktuelle arbeidene som inngår i 
mappen

utvalgte arbeider skal danne grunnlag for 
karakteren 

i) hvilke kriterier som gjelder for vurdering av 
arbeidene som inngår i vurderingsgrunnlaget 
og av mappen som helhet

Kommentar: Hele (2) er vesentlig omarbeidet. Viktige nyheter gjelder prosess og progresjon, 
samt veiledning. Ellers er det lagt vekt på å framheve mappen som helhet, samt at noen 
punkt er omredigert. 
(3) Om hjelpemidler og kilder se § 6.5. (3) Om hjelpemidler og kilder se § 6.5.

§ 7.6 Begrensninger i klageretten
(1) For klagebehandlingen vises til reglene i 
universitets- og høyskoleloven § 5-3, nr. 1 og 
nr. 2.

(2) Klage over vurdering av enkeltarbeider 
som inngår i en mappevurdering eller annen 
løpende vurdering, kan som hovedregel først 
fremmes når det samlede resultatet fra 
emnet er kunngjort. Fakultetet kan i 
emnebeskrivelsen fastsette at 
klageprosedyre kan finne sted allerede etter 
separat prøve når resultatet er til hinder for 
videre studieprogresjon i semesteret.

§ 7.6 Begrensninger i klageretten
(1) For klagebehandlingen vises til reglene i 
universitets- og høyskoleloven § 5-3, nr. 1 og 
nr. 2.

(2) Mappen gis en samlet karakter som kan 
påklages.

Kommentar: (1) er uendret, mens i (2) er dagens hovedregel foreslått som eneste regel.

2. Nye bestemmelser i §§ 6.2 og 6.8:

a) § 6.2.7 Særskilt om bacheloroppgaven

(1) Fakultetet kan gi utfyllende regler om utarbeidelse, veiledning og levering av 
bacheloroppgaven. 

b) § 6.2.8 Særskilt om masteroppgaven

(1) Alle masterstudenter skal inngå en veiledningskontrakt. Denne fastsetter antall 
veiledningstimer en student har rett på i løpet av masterstudiet. 

(2) Ved innlevering av masteroppgave for andre gang vil studenten ikke ha krav på å 
motta veiledning dersom studentens veiledningsressurser er uttømte. 

(3) Masteroppgaven skal som hovedregel leveres elektronisk.
(4) Fakultetet kan gi andre regler om utarbeidelse, veiledning og levering av 

masteroppgaven. 



§ 6.8. Antall vurderingsforsøk

(4) En masteroppgave kan etter søknad leveres på nytt én gang når oppgaven fremstår 
som ny eller så omarbeidet at den kan vurderes som en ny oppgave. Det skal 
fastsettes en ny frist for innlevering av oppgaven. Dersom ny oppgave vurderes som 
tilstrekkelig faglig omarbeidet, vil ny sensur kunne gjennomføres. Fakultetet kan gi 
andre regler. Det kan gis tilsvarende regler for bacheloroppgaver. 

Kommentar: Disse er nye i UiB-forskriften, men er modellert på fakultetenes utfyllende regler.

3. endringer i §§ 6.13.1, 6.13.2 og 7.2.2 (1)

§ 6.13.1 Tilrettelegging
4) Studenten kan be om at attest for dysleksi (anonymisert) legges ved kandidatens skriftlige 
besvarelse ved sensur, dersom dette har vært grunnlag for en innvilget tilrettelegging.
(54) Studenter som ammer kan søke om tid til å amme i forbindelse med skriftlig 
skoleeksamen.

§ 6.13.2 Søknadsfrist
Fristen for å søke om tilrettelegging er en måned før eksamen eller samtidig med 
vurderingsmelding hvis fristen for oppmelding er mindre enn en måned før eksamen. Fristen 
kan fravikes dersom funksjonsnedsettelsen oppstår etter fristens utløp, eller hvis andre 
særlige grunner tilsier det.

7.2.2 Protokoll
(1) Det skal føres protokoll for all sensur, også klagesensur. Alle sensorene skal skrive under 
protokollen. Underskriftene skal kan enten foreligge i original eller digitalt. Digital signatur må 
tilfredsstille krav som fremgår av §§ 8 og 9 i lov om elektronisk signatur.
(2) Universitetsdirektøren kan gi nærmere regler.

Kommentar: Forslaget er at dysleksiattest fjernes, og erstattes med verktøy som avhjelper 
dysleksien. Fristen for å søke tilrettelegging endres slik at det bare blir én fast frist, og alle 
sensurprotokoller skal signeres digitalt.

4. Endringer i § 6.1.(6):

(6) Universitetet kan kreve at studenter skal ha tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i 
undervisning og vurdering.

(6) Studentene skal ha tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i undervisning og 
vurdering.

Kommentar: Dette er en oppfølging av endringene i KDs egenbetalingsforskrift.

Samlekommentar: Endringene som gjelder digital signatur og krav om egen datamaskin 
foreslås å trå i kraft fra 01.08.17. De øvrige endringene foreslås ikrafttredelse fra 01.01.17.




