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34 000 000 000 000 000 
operasjoner pr. sekund



Mer enn 1012  operasjoner pr. 
sekund 
Ville vært blant verdens raskeste 
datamaskiner rundt år 2000



Endrede spilleregler!
Datamaskinen har hatt en dramatisk effekt på forskning! 

Hva med det elementære pensumet i naturvitenskap og 
matematikk? 

«Hva skal en … være?» 

Den akademiske kulturen opprettholder disiplinære siloer og fokus 
på forskning



Våre kandidater skal lykkes faglig 
og profesjonelt!



Bachelor program 
in physics

6. semester Specialisation Specialisation Specialisation

5. semester Specialisation FYS2160 ExPhil

4. semester Specialisation FYS2130 FYS2140

3. semester MAT1120 FYS1120 AST2000

2. semester MAT1110 MEK1100 FYS-MEK1110

1. semester MAT1100 MAT-INF1100 IN1900

10 stp 10 stp 10 stp



Kvaliteter for MN-utdanning
1. Synergi mellom dybde og bredde — helhet, vitenskaplig metode 

2. Forskningsnær utdanning 

a) Forskning tidlig synlig 

b) Forskningsfundert tilnærming til læring og undervisning 

3. Integrert profesjonell kompetanse — kommunikasjon, samarbeid … 

4. Utviklende læringsmiljø



Lykkes faglig

Hva skal en matematiker, fysiker, etc, være?



Lykkes profesjonelt

Fra Universitetet i Bergen

Figur 5.8:   
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Evne til å administrere og koordinere oppgaver

Metodiske ferdigheter

Evne til å arbeide under press

Analytiske ferdigheter

Faglig og teoretisk kunnskap

Evne til å knytte kontakter og bygge relasjoner

Evne til å benytte sin kunnskap på nye områder

Formidlingsevne, skriftlig og muntlig

Evne til å tenke selvstendig og kritisk

Evne til å tilegne seg ny kunnskap

Evne til å samarbeide

 

Ulike kvalifikasjoners viktighet for ansettelse — alle arbeidsgivere



Sammenheng mellom 
utdanningselementer

Læringsmiljø

Profesjonell 
kompetanse Faglig kompetanse

Studentaktive 
undervisnings- og 
vurderingsformer



Læringsmiljø 
Hva sier studentene de trenger?



Hva sier studentene?

1. Jeg trenger at noen sender meg en sms når jeg ikke kommer til 
Blindern 

2. De andre er så flinke



MNs verdigrunnlag for læringsmiljø
MN skal ha et trygt læringsmiljø basert på tillit som oppmuntrer og legger til 
rette for 

• samarbeid og deling 

• personlig utvikling og mangfold 

• entusiasme for fag 

• læringslyst 

Målet er at dette skal motivere den enkelte til fremragende prestasjoner og 
til å bidra til å forme det samfunnet som ligger foran oss.



I praksis
Velkomstdag: 4.5 timer 

• Sosial tilhørighet, faglig inspirasjon, personlig utvikling, hva 
trenger du for å lykkes? 

Programseminar: To dager på hotell med overnatting 

• Alkoholfritt, samme innhold som velkomstdagen 

ForVei-samtale: Hvordan går det med deg? 

Møtt, Sett, Hørt, Respektert, Likt (MSHRL)



Emne-lubBachelor-lub

Emne-lub

Emner
Nivåer 

Master-lub

Ph.d.-lub

Hva skal en 
fysiker være?



Profesjonell kompetanse



Profesjonell kompetanse
Ulike former for profesjonell kompetanse


• Teknisk kompetanse


• Samarbeid og kommunikasjon


• Personlig utvikling


• Generell vitenskapelig tenkning


Bachelor, master og ph.d.



Profesjonell kompetanse
Semester Aktuell kompetanse i emner Frivillige seminarer (med 

studentene)

Semester 1

Muntlig kommunikasjon. Sette ord på kunnskap 
overfor andre studenter, legge grunnlag for mer 
krevende kommunikasjon senere. 
Opplæring i grunnleggende verktøy (LaTeX og 
lignende).

Mangfold i personlighet — «alle 
tenker ikke som meg» 
Samarbeidskompetanse 
Eksamensmestring, eksamens-
debrief

Semester 2
Skriftlig kommunikasjon. Krav til form på rapporter 
etc., ikke bare innhold. Etisk bevissthet rundt 
kildehåndtering og plagiat, referansehåndtering.

Flerkulturell kompetanse 
Hvilken profesjonell kompetanse 
er nyttig for arbeidslivet? 
Prosjekt: «Min utdanning» 
Hva er kritisk tenkning?



Semester 3

Muntlig kommunikasjon. Presentasjoner i plenum, 
bevissthet om ulike tilhørergrupper. 
Lære fra MNKOM? Også kommunikasjon i andre 
formater, video etc.

Internasjonalisering hjemme

Semester 4 Skriftlig kommunikasjon. Tverrfaglig kommunikasjon, 
ulike genre, popularisering.

Semester 5

Muntlig kommunikasjon. Formidling og foredrag, 
bevissthet om hvordan en framstår. 
MN-studentkonferanse der studentene presenterer 
sine arbeider muntlig.  
Engelsk som arbeidsspråk

Utviklingssemester, flerkulturell 
kompetanse

Semester 6

Skriftlig kommunikasjon. Skriving av et større 
vitenskapelig arbeid, oppvarming til 
masteroppgave.  
Engelsk som arbeidsspråk.



Implementasjon

Seminar i forkant av hvert semester der vi samler faglærerne for det 
kommende semesteret (1., 2., 3. etc)


Nært knyttet til arbeid med lærings- og vurderingsformer


Mye mer å gjøre!



Arbeid med emner

Emne på egenhånd


Emne som byggekloss i programmer


Emne som byggekloss i emneportefølje



Emne på egenhånd
Egenskaper ved et emne


• Faglig innhold


• Undervisningskvalitet (vurdering, 
læringsformer, verdier) 


• Studieplanarbeid


• Volum (timer)


• Ressurser (økonomi, mennesker, 
rom, utstyr etc)

MN2000



Emne som del av et program

Hva skal emnet tilføre programmet?


Nivå på innhold, læringsform og 
prof. kompetanse


Bruk av emner utenfor «naturlig» 
nivå — kloning og heisemner


Sammenheng og synergi med 
naboemner, horisontalt og vertikalt

MN2000



Emne som del av emneportefølje

Hva er ønsket total emneportefølje 
ved gruppe, seksjon, institutt, 
fakultet?


Kriterier for å opprette, 
opprettholde og utvikle et emne


Kriterier for overlapp, duplisering 
og rasjonalisering

Fakultet

Institutt

Seksjon

MN2000



Progresjon



Livslang læring

Karriere X
Barne-
hage Skole B M

6 19 22 24 670



Skole B M Karriere X

19 22 24

???

Arbeide 
som en 

«forsker» ???



Arbeide som en «forsker»
1. Har faglig spesialistkompetanse


Har lært å lære:


2. Har gjenkjent strukturen i kunnskap


• grunnleggende prinsipper


• kritisk tenkning


• kan anvende sin kunnskap på 
andre områder


3. Er bevisst kommunikasjon og 
samarbeid, «møtekultur» MN1000

MN2000

MN3000

Emner: 
Progresjon på minst 

en av 1–3

Bachelor 1

Bachelor 2

Bachelor 3, 
master, ph.d.

Student: 
Progresjon på 1–3 
Lærer mer effektivt



Skole B M Karriere X

19 22 24

???

Arbeide 
som en 

«forsker» ???



Skole B M Karriere X

19 22 24

Lære å tenke og lære som en 
forsker 
• Lære ved å oppdage kunnskap 

• Gjenkjenne naturlover, «first principles» 
— avansert kunnskap 

• Gjenfinne dette i andre fagområder 

• Vitenskapelig metode, kritisk tenkning

Masteremner 
• Praksis i å lære og 

kommunisere som 
en forsker 

Masteroppgave 
• Praksis som forsker

«Forsker» 

• Spesialist 

• Lære og 
kommunisere 
som en forsker 

• Utvikle kunnskap 
som en forsker



Grunnleggende forutsetning

Bygge og vedlikeholde kultur for (kollektiv) læring!


