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Ideen om «læringsutbytte» 

►Fra innsatsfaktorer 

►Til studentenes utbytte 

 De kunnskaper, ferdigheter og generelle 
kompetanser en person har tilegnet seg eller 
kan demonstrere (gjøre) etter å ha fullført et 
emne eller program 

 målbart og/eller iakttakbart i 
vurderingssituasjoner. 

 
Hvordan vet «MN-fak» om  
studentene har nådd målene? 
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Aktuelle kompetansesituasjoner 



Læringsutbytte og vurderingsformer 

►KONSISTENS 

 Vurderingsformer må være konsistente med 
kompetansetypene en student skal tilegne seg. 

 

Hvordan skaffer «MN-fak» seg innsikt i grad av konsistens? 

Hvordan vet «MN-fak» om  
studentene har nådd målene? 



PHYS111 - Mekanikk 1 

► LÆRINGSUTBYTTE: Ved fullført emne PHYS111  
skal studenten kunne 

 forklare sentrale omgrep, lover og forklaringsmodellar 
innan kinematikk, dynamikk, statikk, elastisitetslære og 
fluidmekanikk.  

 bruke grunnleggjande lover og samanhengar til å 
løyse oppgåver innan kinematikk, dynamikk, statikk, 
elastisitetslære og fluidmekanikk.  

 teikne skisser som systematiserer problemstillingen i 
slike oppgåver.  

Hva skal studenten kunne gjøre? 
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Konsistens mellom  
læringsutbytte og arbeidsmåter  

► LÆRINGSUTBYTTE (ny): Ved fullført emne PHYS111 skal studenten kunne 

 forklare sentrale omgrep, lover og forklaringsmodellar innan kinematikk, 
dynamikk, statikk, elastisitetslære og fluidmekanikk.  

 bruke grunnleggjande lover og samanhengar til å løyse oppgåver innan 
kinematikk, dynamikk, statikk, elastisitetslære og fluidmekanikk.  

 teikne skisser som systematiserer problemstillingen i slike oppgåver.  

 samanfatte laboratoriearbeid i ein skriftleg rapport. 

► Arbeidsmåter 

 Forelesinger, Regneverksted, Laboratorium 

► Obligatoriske arbeidskrav 

 Laboratorieøving, 10 timer 

► Vurderingsformer 

 Skriftleg eksamen, 4 timer.  

 Lovlege hjelpemiddel: Matematisk formelsamling, godkjend 
lommekalkulator og 5 A4-sider med studentane sine eigne notat 

 Laboratorieøvinger må være bestått  
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Anvende teori på nye områder? 



Kinesisk ordtak 

   Det jeg hører, glemmer jeg.  

  Det jeg ser, husker jeg.  

   Det jeg gjør, forstår jeg.  



Læringsutbytte og arbeidsmåter 

►KONSISTENS 

 Undervisningstilbudet må kunne trene studentene 
på det som læringsutbyttet sier de skal tilegne seg av 
kunnskaper og ferdigheter. 



Nytt krav til KONSISTENS 



Kvalifikasjonsrammeverket 

► «Kunnskaper: Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, 
begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder 
og/eller yrker.  

► Ferdigheter: Evne til å anvende kunnskap til å løse 
problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – 
kognitive, praktiske, kreative og kommunikative 
ferdigheter.  

► Generell kompetanse: Generell kompetanse er å kunne 
anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike 
situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, 
evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og 
yrkessammenheng».  

► Ref: http://www.regjeringen.no, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 

http://www.regjeringen.no/
http://www.regjeringen.no/


Generell kompetanse 
Nivå 7: Master (2. syklus) 

► ETISK REFLEKSJON: kan analysere relevante fag-, yrkes- og 
forskningsetiske problemstillinger  

► PROBLEMLØSNING: kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på 
nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og 
prosjekter  

► FORMIDLE: kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker 
fagområdets uttrykksformer  

► FAGLIG SAMARBEID: kan kommunisere om faglige 
problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både 
med spesialister og til allmennheten  

► KREATIVITET: kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser    

Kreve, erfare eller gi opplæring? 



Utfordring?  
Konsistens i utdanningsprogram 

►Programbeskrivelse = sum av emner? 

 Mange emner inngår i ulike program. 

 

 
Er konsistens med nye formuleringer av  
læringsutbytte i emner sjekket? 

-  Spesielt angående «Generelle ferdigheter»? 



Retningslinjer for programsensor ved 
Universitetet i Bergen 

1. «Programsensor er ein ekstern fagfelle som har særskilte 
oppgåver knytte til evaluering av eitt eller fleire 
studieprogram…» 

2. «Programsensor skal vurdere opplegg for og 
gjennomføring av eit studieprogram eller ein del av 
dette…» 

 

► Vurdere KONSISTENS? 

► Vurdere KARAKTERSETTING – og LÆRINGSUTBYTTE? 

► Vurdere RELEVANS? 

► Vurdere BRUK AV TILBAKEMELDINGER? 



«Formuleringer av læringsutbytte skal … ta utgangspunkt i hvilke 
kompetanser som kjennetegner en C» 

Prestasjonsnøytrale læringsutbyttemoment? 

►Master i molekylærbiologi 
 Utføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt 

under veiledning, men med stor grad av selvstendighet 
og eget initiativ, … 
►E og D: Greier ikke stor grad, men bare liten grad? 

 Analysere molekylærbiologiske problemstillinger og 
drøfte måter å utforske disse på ved hjelp av 
molekylærbiologisk teori og metode 
►E og D: Greier ikke å drøfte, men bare å anvende? 

Formulert på nivå C vs. F: E og D, to muligheter:  
- Svak utførelse av oppgitt kognitivt nivå eller kompetansetype 

- Ligger på lavere nivå, kognitivt eller kompleksitet, enn oppgitt 



Karaktersetting og vurderingskriterier 

►Karakter skal reflektere evne til å utføre 
ulike praksiser 

►Hva skal sensor vektlegge? 
 Hva kjennetegner en god forklaring, en god 

problemløsning, metodekompetanse, skrivekompetanse 
osv? 

 Arenaer for samsnakking (normering) av nivå? 

 Formalisere kriterier 

►Masteroppgavevurdering 



Takk for oppmerksomheten! 


