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Viktig melding fra arbeidsgruppen 
 

 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke 

rekrutteringen til realfag. Styrkingen kan gjøres med relativt enkle grep og uten store 

merkostnader. Forutsetninger for å lykkes er eierskap på fakultetets og instituttenes 

ledernivå, økt synliggjøring av fakultetet, samarbeid og erfaringsutveksling på tvers 

av instituttene, aktiv involvering av (noen av) instituttenes forskere og større eierskap 

til fag og institutt blant studentene. 

 

Endelig handlingsplan foreslås å gjelde fra 2013 til 2017, med revisjon etter 2 år. 

Videre foreslås det at status for handlingsplanen presenteres i studiestyret en gang per 

semester, for fortløpende å fange opp styrker, svakheter og utfordringer ved 

rekrutteringsarbeidet. 

 

Sentralt i handlingsplanen står en samarbeidsgruppe bestående av én representant fra 

hvert av fakultetets åtte institutter, pluss en studentrepresentant. Det foreslås at 

instituttene selv utpeker sin representant i gruppen. Det forventes at denne 

representanten er i nær dialog med instituttets ledelse og forskere. 

 

Videre foreslås at Skolelaboratoriet i realfag oppretter en nettbasert tjeneste på vegne 

av fakultetets institutter slik at koplingen mellom videregående skoler og fakultetet 

skjer gjennom en felles kanal. En slik samkjøring er nødvendig for at videregående 

skoler skal oppleve fakultetet som en god, troverdig og profesjonell 

utdanningsinstitusjon. Videre vil en slik samkjøring forenkle og forbedre eksisterende 

og framtidig rekrutteringsarbeid på instituttnivå. Arbeidsgruppen vil ha det 

overordnede ansvaret for innhold og oppdatering av denne nett-tjenesten. 

 

Vedlagte handlingsplan presenterer en rekke tiltak. Det er ikke intensjonen at alle 

institutter følger opp alle tiltakene til enhver tid, men det forventes at instituttene gir 

rekrutteringen høy prioritet. Dette krever, som tidligere nevnt, forankring på ledernivå 

og blant forskere. 
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 Innledning 
 

Bakgrunn 

Studiestyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i 

Bergen satte i sitt møte 10.4.12 ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et utkast til 

handlingsplan for styrket rekruttering til bachelorprogrammene ved fakultetet. 

 

Arbeidsgruppens sammensetning 

Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning  

 

Helge Drange   Geofysisk institutt (leder) 

 Inger Johanne Fjellanger Kjemisk institutt 

 Marielle Ryste Hauge  Molekylærbiologisk institutt (til juni) 

 Siv Midttun Hollup   Institutt for informatikk (til september) 

 Øystein Bakke   Realistutvalget (til juni) 

Anders Husebø  Realistutvalget (fra juni) 

 Olaug Vetti Kvam  Skolelaboratoriet i realfag (fra september) 

 

 Harald Åge Sæthre  Fakultetsadministrasjonen (sekretær) 

 

Arbeidsgruppens arbeid 

Arbeidsgruppen har hatt i alt 10 møter. I tillegg har undergrupper hatt egne møter for 

å kunne utarbeide enkelte av tiltakene i detalj.  

 

13. juni 2012 arrangerte arbeidsgruppen et arbeidsseminar basert på en åpen 

invitasjon til ansatte og studenter ved fakultetet. 33 ansatte og 6 studenter deltok på 

møtet, med deltagelse fra de fleste av fakultetets institutter.  

 

Arbeidsseminaret hadde som mål å identifisere vinklinger og tiltak knyttet til 

arbeidsgruppens mandat og delmål (se under). Deltagerne ble delt inn i 7 grupper, og 

hver gruppe hadde hovedfokus på et fåtall delmål. Deltagerliste og resultatet av 

diskusjonene er tilgjengelig fra http://uhu.uib.no/rekruttering/. 

 

Tre av arbeidsgruppens medlemmer deltok 20.9.12 på Forskningsrådets konferanse 

«Realfagsrekruttering: Mer av det som virker». 

 

Mandat 

Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide utkast til en handlingsplan for rekruttering ved 

fakultetet. Handlingsplanen skal legge opp til tiltak langs følgende to 

hovedmålsettinger:  

 

1. Vi ønsker å fylle alle våre studieplasser med søkere med riktige forkunnskaper, og 

med god forståelse for hva studiene krever.  

2. Vi ønsker å beholde flest mulig av de best kvalifiserte studentene etter at de har 

påbegynt studier ved fakultetet.  

 

http://uhu.uib.no/rekruttering/
http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Realfagsrekruttering_Mer_av_det_som_virker/1253979433249
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Handlingsplanen for rekruttering til bachelorprogrammene bør:  

- prioritere tiltak inn mot de regionene der vi allerede rekrutterer mange 

studenter. Brede rekrutteringstiltak rettet inn mot hele  eller befolkningstette 

deler av landet må argumenteres inn spesielt.  

 

- prioritere tiltak som retter seg mot søkere som står like foran valg av studium. 

Brede rekrutteringstiltak for å sikre valg av realfag i skolen skal først og 

fremst foreslås som samarbeidstiltak med andre utdanningsaktører. Unntaket 

gjelder tiltak hvor bestemte fagmiljø kan knyttes opp mot den konkrete 

undervisningen i skolen.  

- prioritere tiltak som inkluderer studenter på alle nivå i utdanningen ved 

fakultetet og søke å oppnå synergier mellom rekrutteringsarbeidet og 

frafallsarbeidet  

- identifisere tiltak med mål om en jevnere kjønnsbalanse, arbeidsgruppen kan 

her foreslå tiltak kun for bestemte studieprogram  

- ta stilling til om fakultetet bør prioritere enkelte fag/program i 

rekrutteringsarbeidet. Her tenkes det i utgangspunktet på disiplinutdanningene 

i matematikk, fysikk og kjemi  

- identifisere særskilte tiltak for å styrke rekrutteringen til lærerutdanningene  

- vurdere om det er tiltak hvor to eller flere institutt kan samarbeide og hvor 

fakultetsadministrasjonen eventuelt kan spille en rolle  

- identifisere områder der samarbeid med utdanningsaktører utenfor fakultetet 

vil være hensiktsmessig  

- foreslå tiltak for å utnytte alumniordninger for å styrke rekrutteringen  

 

 

 

Arbeidsgruppens tilnærming 

For å få flest mulig av de gode forslagene på bordet og for at hele organisasjonen 

skulle bli hørt har arbeidsgruppen tatt utgangspunkt i de innspillene som kom frem på 

arbeidsseminaret 13. juni 2012. Forslagene derfra er blitt samlet i de fem 

tiltaksområdene  

 
 

1. Samordning og 

erfaringsutveksling  

2. Nettsider   

3. Kontakt med skolen  

4. Økt studentaktivitet  

5. Økt synliggjøring 
 

 

 

For hvert av tiltaksområdene er det foreslått konkrete aktiviteter som svar på 

mandatets innhold.  
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Tiltaksområde 1- Samordning og erfaringsutveksling 

Fakultetets institutter gjennomfører allerede en rekke gode rekrutteringstiltak. Disse 

bør videreføres. På tross av pågående aktiviteter mangler det erfaringsutveksling 

mellom instituttene. Noen av instituttenes aktiviteter kan også samkjøres, noe som i 

svært liten grad er tilfellet per i dag. Erfaringsutveksling, samkjøring og en felles 

informasjonsplattform mot videregående skoler vil styrke fakultets rekrutteringsarbeid 

og virke avlastende for instituttene.  

 

Tiltak - Arbeidsgruppe 
Det opprettes en fast arbeidsgruppe med representasjon fra alle fakultetets institutter 

som skal samordne rekrutteringstiltak og arbeide for helhetlig og strømlinjeformet 

rekruttering av bachelorstudenter. Utgangspunkt for arbeidet er Fakultetets 

handlingsplan for rekruttering. 
 

Mange av tiltakene i denne handlingsplanen vil være avhengig av at en slik gruppe 

kan initiere og følge opp tiltak og aktiviteter. Grunnet arbeidsgruppens sentrale rolle i 

rekrutteringen, foreslås det at gruppen rapporterer til studiestyret en gang i semesteret. 
 

Deltagerne i denne gruppen skal først og fremst være praktisk og utøvende i forhold 

til pågående og nystartede informasjons- og rekrutteringstiltak på sitt institutt. Det 

forutsettes at representantene er i nær dialog med instituttets ledelse, øvrige ansatte og 

studenter. Det er viktig at instituttene gjør det enkelt for representanten å hente inn 

dyktige faglig ansatte og studenter til å delta i de ulike aktivitetene.  
 

Det er opp til instituttene å velge sin representant fra alle grupper av ansatte. Dette 

kan gjerne være samme person som har ansvaret for å følge opp internettsidene, se 

tiltaksområde 2, tiltak a). 
 

Erfaringsutveksling 

I tillegg til å være ansvarlig for å følge opp denne handlingsplanen skal gruppen også 

ha ansvar for å sikre erfaringsutveksling mellom miljøene. Hvordan dette gjøres vil 

avhenge av tiltaksområde og aktivitet. Det foreslås at det arrangeres et årlig seminar 

hvor det legges frem analyser som gir mest mulig informasjon om hvem som søker 

seg til fakultetet og hvor potensialet ligger i å få enda flere, dyktige søkere. Dessuten 

skal seminaret være et sted for utveksling av erfaringer med pågående aktiviteter og 

diskusjon om nye aktiviteter. Denne erfaringsutvekslingen bør ta for seg både 

aktiviteter som fungerer og de som ikke fungerer slik at miljøene lærer av hverandre. 
 

Samordning 

I en del tilfeller vil det være naturlig å samordne arbeidet med aktiviteter og 

enkeltarrangement mellom to eller flere institutter, eventuelt med andre 

samarbeidspartnere, for eksempel ved at en skole kan besøke to institutter i løpet av 

en dag. Det bør oppmuntres til slikt samarbeid. Gruppen har som oppgave å initiere 

og tilrettelegge for dette (se under). 
 

Økonomi 

Stramme budsjetter på instituttene kan føre til at utgifter til rekrutteringstiltak 

nedprioriteres. For noen aktiviteter vil det være økonomisk fordelaktig med en 

samordning mellom instituttene. Det bør derfor drøftes om arbeidsgruppen skal ha et 

budsjett for å initiere og sikre et nødvendig omfang på tiltakene. 
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Tiltaksområde 2- Internett 
Større nasjonale undersøkelser blant nye studenter viser at lærestedenes nettsider er 

den viktigste kilden til søkeres informasjonsinnhenting og et viktig sted for å inspirere 

søkere til å velge studieprogram ved 

lærestedet (jfr. Vilje-con-valg). 

Nettsidene til Universitetet i Bergen er 

ikke gode nok; de bør være lettere å 

finne frem i, gi mer inspirerende og 

målrettet informasjon mot søkerne og 

ikke minst tydelig uttrykke at 

Universitetet i Bergen ønsker nye, 

motiverte studenter.  
 

De siste årene har utviklingsprosjekter 

blitt utsatt i påvente av ny plattform for 

nettsidene. Det anses som svært viktig 

at utvikling av innhold på sidene gis 

høy prioritet fra og med nå. Dette må 

også sees i sammenheng med en 

gjennomgang av hvordan den nye 

plattformen kan utnyttes best mulig. 
 

Positive erfaringer som må tas videre 

Universitetet i Bergen får gode 

tilbakemeldinger på programfolderne og Studere-brosjyren, som oppfattes som 

saklige og informative (jfr spørreundersøkelsen sentralt). Disse tekstene må tilpasses 

internett (og eventuelt sosiale medier). 
 

Videre arbeid 

Betydningen av gode nettsider vil ikke bli mindre i årene som kommer. Det blir derfor 

viktig å sette av nødvendige tidsressurser og bygge kompetanse for kontinuerlige 

forbedringer og oppdateringer av sidene. Det er spesielt viktig at søkere finner 

relevant informasjon lett tilgjengelig (når de kommer inn) på Universitetet i Bergen 

sine nettsider. 
 

Basert på dette foreslås to tiltak, ett som omhandler det fakultetet og instituttene selv 

kan gjennomføre, og ett som retter seg mot den policy Universitetet i Bergen sentralt 

har for sine nettsider. 

Tiltak a) Lokalt ansvar for innholdsrike nettsider 

Alle instituttene og fakultetets administrasjon må sette av faste (personer) 

medarbeidere til å utvikle innholdet på nettsidene sine med tanke på rekruttering av 

nye studenter. Disse personene bør møtes jevnlig for å utveksle erfaringer, tips og 

idéer. Samtidig skal de spille inn forslag til utformingen av fakultetets nettsider, slik 

at disse understøtter instituttenes nettsider på en best mulig måte. Det er viktig at disse 

personene kjenner instituttene og målgruppen og kan fremheve fagenes og 

Forskningsprosjektet Vilje-con-valg har studert 

årsakene til studievalg 

Se nettside: http://bit.ly/wsoEL3 
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utdanningenes egenart. Det vil være naturlig at dette ofte er de samme personene som 

har ansvar for å følge opp produksjonen av programfolderne og Studere-brosjyren.  

Det ligger også i sakens natur at 

dette bør være fast ansatte 

medarbeidere som kan følge opp 

over tid, og som kan benytte 

informasjon til søkere også som 

motivasjon for eksisterende 

studenter. 

En viktig del av gruppens arbeid 

vil være å skape langt større 

fleksibilitet for søkere som ønsker 

å finne informasjon om noe de er 

interessert i. Nettsidene må med andre ord ta utgangspunkt i søkernes ståsted, slik at 

de lett kan finne frem med ulike søkeord og ikke være avhengige av å ha forkunnskap 

om akademisk terminologi eller faguttrykk. Nettløsningen bør være slik at relevante 

linker er tilgjengelig i «høyremargen» og kan sette søkerne på sporet av andre 

relevante opplysninger om utdanningen. 
 

Det er viktig å presisere at denne gruppen skal ha fokus og kompetanse på innhold. 

Spesialkompetanse for design og teknologi kan innhentes ved behov, men skal ikke 

være en del av gruppen 

eller instituttenes arbeid. 
 

I tillegg til informasjon av 

faglig formell karakter må 

sidene også gi søkerne et 

innblikk i studentlivet ved 

siden av studiene, som 

ulike aktiviteter og 

lignende som fremmer 

trivsel og motivasjon. 

Enkeltstudenter og ferdige 

kandidater må fremheves 

som rollemodeller for 

søkere. Her er det naturlig å utnytte og gjerne understøtte alumniordningen for 

Universitetet i Bergen.  
 

Både fakultetets og instituttenes nettsider bør der det er naturlig promotere 

lærerutdanningene og disiplinutdanningene i matematikk, fysikk og kjemi. Her bør 

man søke å samarbeide om felles bruk av nettsider med læresteder med tilsvarende 

studier, spesielt UiO og UiT. 
 

Forøvrig bør man gå aktivt inn i samarbeid med RENATE-senteret og følge opp de 

prosjektene som genereres der og knytte disse til egne nettsider. I tillegg til ordinære 

nettsider må gruppen vurdere hvordan fakultetet skal/vil representeres i sosiale medier 

som Facebook og Twitter. 

Et eksempel på ikke faglige sider av studiet er mottaket i første 

semester – se http://uhu.uib.no/studenterliv/kjekt/ 

Matematisk institutt viser her et godt eksempel på 

nettside: http://bit.ly/Rx37L1 
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Kostnader 

Personale tilknyttet studieadministrasjonen vil være mest aktuelle til denne oppgaven. 

På de fleste institutt har studieadministrasjonen allerede et stramt arbeidsprogram. Det 

bør derfor utredes hvordan denne «nye» oppgaven kan implementeres uten at det går 

ut over andre vesentlige oppgaver, og derfor også om det må tilføres friske midler. 

Dessuten må gruppen kunne disponere et budsjett for å kunne leie inn profesjonelle til 

design og teknologi dersom slike ressurser ikke gjøres tilgjengelig sentralt. 
 

Tid 

I løpet av våren 2013 bør alle instituttene ved fakultetet og fakultetets administrasjon 

ha fått på plass en egen ansvarlig for å møte søkere på internett.  
 

Ansvar 

Studiestyret  

 

Tiltak b) Egen portal som møter søkerne, linkes opp fra portalen for UiB 
Fakultetet bør arbeide for at Universitetet i Bergen utvikler en egen nettside som ene 

og alene retter seg mot søkere til Universitetet. Denne siden må klart signalisere at 

søkeren er velkommen, i tillegg til at den lett gir søkeren mulighet til å fordype seg i 

informasjon om studietilbud, opptak, læringsmiljø og mulighetene utdanningene gir. 

Siden må lenkes fra Universitetet i Bergen sin hovedside. 
Oppsettet på portalen må være slik at den potensielle søkeren lett kan finne frem til 

studietilbud med relevans til egne interesser uten å ha kjennskap til hvordan 

Universitetet i Bergen er organisert, akademisk terminologi eller hva studiene formelt 

sett heter. 

 

Saksgang 

Det legges opp til at tiltaket behandles i fakultetets styrende organer, med tanke på å 

fremme saken i Universitetet i Bergen sitt utdanningsutvalg og eventuelt i andre 

sentrale organ slik at tiltaket også kan bli Universitetet i Bergen sin offisielle policy. 

Ansvar: Visedekan for utdanning 

Kostnader: Utvikling og 

oppfølging av egen nettside 

sentralt kan være en ekstra 

kostnad dersom man ikke 

omdefinerer oppgavene til 

eksisterende personale. 

Tid: I løpet av 2013 som en del av 

å gå over på ny teknologiplattform  

Et eksempel på inngangsportal for København Universitet 

 – se http://studier.ku.dk/interessehjul/ 
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Tiltaksområde 3 - Samarbeid med videregående skole 
En svært viktig kanal for økt rekruttering av gode, motiverte studenter er gjennom et 

tett samarbeid med videregående skoler. Alle fakultetets institutter har tiltak rettet mot 

skolene, og mange av tiltakene fungerer godt. Arbeidsgruppen mener imidlertid at 

aktiviteten bør spisses og økes. Videre bør det utveksles erfaring om tiltak og 

aktiviteter som fungerer og de som ikke fungerer. 

Med utgangspunkt i mandatets formuleringer om "regioner der vi allerede rekrutterer 

mange studenter" og "søkere som står like foran valg av studium", velger 

arbeidsgruppen å prioritere tiltak mot videregående skoler/studieforberedende 

utdanningsprogram i vestlandsfylkene. For dette nærområdet er direkte kontakt med 

elever og lærere gjennomførbart uten at det krever for mye tid og for høy kostnad. 

Målsettingen er todelt, dels å informere og motivere elevene, og dels å støtte lærerne i 

fagundervisningen.  

Tiltakene deles i fire grupper: 

a) Verktøy for kontakt med lærere 

b) Øke skolebesøk til UiB 

c) Ansatte og studenter besøker skoler 

d) Faglige samarbeidsprosjekter 

 

Under hvert punkt har vi samlet både eksisterende tiltak og forslag til nye tiltak. Hvert 

institutt vil selv velge de tiltak som passer best for sitt fag og sin stab. 

Tiltak a) Verktøy for kontakt med lærere 

Det etableres en egen nettside beregnet på (primært) videregående skoler, med 

lettfattelig oversikt over fakultetets pågående rekrutteringsaktiviteter og 

formidlingstilbud. Nettsiden må struktureres etter målgruppen, slik at inndelingene 

følger fagene i videregående skole. 

Nettsiden koples mot databasen Skolelab.no som drives av Skolelaboratoriet. Per i 

dag er brukerne i hovedsak lærere som får tilbud om etterutdanningskurs eller 

arrangement for elever og lærere. Hver person krysser av for hvilke realfag de vil ha 

informasjon om, og hvilket universitet de vil ha kurstilbud fra. 4500 personer får 

informasjon fra UiB om dette.  

Noen institutter har i flere år brukt 

databasen som informasjonskanal og 

påmeldingsverktøy. Dersom 

aktiviteten mot skolene skal økes, vil 

sannsynligvis flere institutter ha bruk 

for et verktøy som reduserer det 

administrative arbeidet med besøk på 

instituttet. En felles portal underlagt 

Skolelaboratoriet vil avhjelpe dette. 

Ansvar: Skolelaboratoriet i 

samarbeid med instituttene 

Tidsplan: Våren 2013 

Eksempel: Skolesiden for realfag ved UiB. 

Databasen skolelab.no 
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Tiltak b) Øke skolebesøk til UiB 
De fleste instituttene tar i dag imot besøk fra skoler. Variasjonen er stor, fra tilfeldige 

besøk fordi en lærer tar kontakt, til velstrukturerte opplegg som tilbys mange skoler 

over lang tid. Erfaring viser at tilfeldige besøk på initiativ fra skolene ofte er 

ressurskrevende for instituttet. Det går med mye tid både til organisering (finne noen 

som har tid til å ta imot elevene den dagen og finne sted for besøket) og til å lage et 

opplegg (som kanskje bare blir brukt av en enkelt klasse). Institutter som har tatt grep 

om besøkene og tilbyr faste opplegg, ser ut til å oppnå mer med relativt mindre 

innsats.  

Kjemisk institutt og Institutt for fysikk og teknologi 

har invitert klasser til å gjennomføre forsøk på 

instituttet. Dette gjør det mulig for elevene å 

arbeide med avansert utstyr som ikke er tilgjengelig 

på skolene, og besøkene blir en direkte del av 

elevens læring i faget. De kan blant annet bli spurt 

om forsøkene til muntlig eksamen. 

Flere institutter har arrangert fagdager der klasser 

fra mange skoler blir invitert til et faglig seminar på 

en bestemt dato. Som regel er tilbudet for hele 

klassen (fysikkdag, fagseminar i kjemi, åpen dag på 

Molekylærbiologisk institutt). Men også tilbud for 

enkeltelever har vært prøvd (Masterclass i 

partikkelfysikk, programmeringskonkurranser på 

Institutt for informatikk og leksehjelp i matematikk, 

Ent3R).  

For at flest mulig elever skal få et positivt møte 

med fagmiljøene ved UiB, bør skolebesøkene få 

økt fokus. Det bør etableres felles oversikter over 

besøkene ved fakultetet, sikre erfaringsutveksling 

mellom instituttene og legges til rette for felles 

utvikling av nye tilbud. 

Tid: Kontinuerlig. Samarbeidsgruppe for rekruttering etableres våren 2013 

Ansvar: Samarbeidsgruppe for rekruttering. 

 

Tiltak c) Ansatte og studenter besøker skoler 

 

Det foreslås å etablere «patruljer» som besøker 

videregående skoler med aktuelle, engasjerte 

fagforedrag. Hver patrulje bør bestå av en etablert 

fagperson og en eller flere studenter. Dersom foredraget 

legges til et auditorium eller en gymsal, vil en nå mange 

elever (flere klasser) samtidig. Samarbeidet mellom 

"professor" og student vil synliggjøre for elevene 

linjene fra en ung person som elevene selv kan 

Eksempel: 350 elever fra videregående 

skole gjennomfører hvert år forsøk på 

Kjemisk institutt. 

Eksempel: Nanoteknologistudenter har 

med et spesialnummer av Naturen når de 

besøker elever på sin tidligere vgs. 
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identifisere seg med til en etablert/anerkjent fagperson. Patruljene vil skille seg fra de 

fleste rekrutteringstiltak og kan gi god uttelling for rekrutteringen. Antall patruljer 

avhenger av interesse, men fakultetet bør tilby en håndfull patruljer for å spenne over 

ulike fagområder og for å presentere realfagene med ulike stemmer. Patruljene kan 

gjerne besøke skolene med elbil fra fakultetet med UiB-logo og noen slagferdige 

realfagsordspill (for elbil, se tiltaksområde 5). 

 

Tiltak d) Faglige samarbeidsprosjekter 
Samarbeid med lærere og/eller elever i videregående skole kan ha nye og ubrukte 

muligheter. Vi tror det er muligheter for "forskningsprosjekter" der elever er med på 

datainnsamling, og både elevene og forskere kan bruke resultatene i sitt arbeid. 

Geofysisk institutt har startet et samarbeid med skoler som har automatiske 

værstasjoner (bergensveret.no), og gjennom prosjektet miljølære.no gjennomfører 

Skolelaboratoriet hvert år den nasjonale forskningskampanjen 

(forskningskampanjen.no). Det er sannsynligvis et potensiale for samarbeid med flere 

fagmiljøer, for eksempel hvor elever får støtte til å utføre prosjekter som de ikke har 

mulighet til på skolen. Eksempler kan være bruk av et regneprogram eller å kjøre 

prøver på et analyseinstrument.  

Det ligger også gode muligheter i å utvikle undervisningsopplegg i samarbeid med 

lærere. Da vil lærerne kunne bruke eksempler fra forskning ved UiB direkte i de ulike 

fagene. 

Tid: Det forventes at denne type tiltak vil måtte utvikles gradvis over en 

fireårsperiode. 

Ansvar: Institutter som ønsker å prøve ut samarbeidsprosjekter. 
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Tiltaksområde 4 - Økt studentaktivitet 
Studenter og ferdige kandidater er våre viktigste ambassadører i arbeidet med å 

rekruttere nye studenter. Hvor gode ambassadørene er, avhenger av den opplevelsen 

den enkelte har hatt og i hvilken grad de føler/følte seg inkludert som en del av 

organisasjonen. Derfor er det viktig å øke studentenes deltagelse i studentpolitikk og 

studentorganisasjoner og tilrettelegge for at eldre studenter kan hjelpe yngre studenter 

som gruppeledere og undervisningsassistenter. 
 

Bakgrunn 

Faste spørreundersøkelser blant 

nye studenter viser at søsken og 

venner er svært viktige for å 

inspirere ungdom til å fange 

interesse for og søke informasjon 

om studier ved fakultetet. At 

dyktige og tilfredse studenter 

forteller om sine erfaringer til sine 

søsken og venner er derfor viktig 

for rekrutteringen. 

Men i tillegg er de troverdige 

kilder for alle som leter etter 

informasjon om studier. Det er 

derfor viktig å legge til rette for at 

fakultetets studenter påtar seg 

ambassadørroller i ulike 

sammenhenger, det være seg 

skolebesøk, klassebesøk på 

Universitetet i Bergen eller som 

leksehjelpere i ENTER eller 

lignende. Ved at studenter blir aktive i organisasjonsarbeid og tillitsverv virker det 

også som om de lettere påtar seg ambassadøroppgaver. Og ved at de som reiser ut er 

godt kjent med forholdene ved Universitetet i Bergen vil de også bedre kunne gi 

korrekt informasjon og unngå negative myter om studiene. 
 

Betydning for frafall  

En av de første som forsket på frafall i høyere utdanning, Alexander W. Astin, 

konkluderte med at ”Students learn by becoming involved”. Og han sier at studenter 

blir involvert på ulike måter; noen av oppgaver, andre av personer og atter andre av 

aktiviteter. Videre sier Vincent Tinto at  ”Rewarding encounters with the formal and 

informal academic and social systems of the institution presumably lead to greater 

student integration in these systems and thus to persistence”. Vi ser denne 

integrasjonen ved at studentene innleder setningene med at “vi må”, ikke ”dere må ”. 

De føler seg med andre ord som en fullverdig del av ”laget”. 

I de fleste tilfellene vil og bør slik integrasjon skje i undervisningssammenheng, men 

for noen vil det å ta del i tillitsverv være en måte å bli en del av fag og system på. 

Uansett vil slik integrasjon være viktig for at en student fullfører utdanningen. 
 

Referanser 

Astin, A.W. (1993). What Matters in College: Four Critical Years Revisited. San Francisco: Jossey-Bass. 

Tinto,V.(1993). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition, 2nd Edition, Chicago: 

University of Chicago Press  
 

To grupper av tiltak 

Som nevnt kan studentene være aktive på flere felt. Når det gjelder deltagelse i 

Hentet fra en nettside i USA http://bit.ly/SNuq6c 
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studentpolitikk og studentorganisasjoner er aktivitetsnivået mye opp til studentene 

selv, mens deltagelse i undervisningen vil avhenge av hvordan institutt og lærere 

trekker studentene med. Her fremmes derfor to underliggende forslag til tiltak. 

a) Økt deltagelse i studentpolitikk, studentorganisasjoner 

b) Økt deltagelse i undervisningen 

Tiltak a) Økt deltagelse i studentpolitikk, studentorganisasjoner 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har i lang tid slitt med å fylle viktige 

verv fra studentgruppen. Problemet ble ekstra tydelig etter Kvalitetsreformen og ved 

innføring av opptak til studieprogram i stedet for til fakultet. Mens studentene 

tidligere identifiserte seg med fakultetet og Realistutvalget, er nå identifikasjonen 

flyttet til fagutvalgene på studieprogrammene. Dette medfører at fagutvalgene har en 

relativt bra rekruttering og derved også ulike studentverv på instituttene, mens det er 

svært vanskelig å rekruttere studenter til Realistutvalget og verv ved fakultetet. Siden 

det heller ikke er lett å finne studenter til sentrale verv ved Universitetet i Bergen og 

Samskipnaden er det få krefter som virker samlende og tar opp mer helhetlige 

spørsmål angående læringsmiljøet. 
 

Den manglende deltagelsen svekker lærestedets demokrati og medfører at en viktig 

gruppe av ressurspersoner ikke får innflytelse og mulighet til å gi sitt bidrag. Bidrag 

som både kan øke kvaliteten og øke det tilbudet lærestedet samlet kan tilby sine 

studenter. 
 

En annen utfordring er at den hyppige utskiftingen av studentrepresentanter gir 

merkbare utslag i kontinuiteten. Dette medfører at aktivitetsnivået og fokus blir svært 

avhengig av enkeltpersoner, noe som skaper en negativ spiral i og med at studentene 

ikke så lett ser resultater av andre studenters innsats og derved ikke ser hensikten i å 

delta. 
 

Det foreslås derfor å opprette prosjektet «Å få studentene med på laget» (se egen PEK 

søknad- appendix 1). Prosjektet tar sikte på å skape en god sirkel ved å finne måter å 

rekruttere og kurse studenttillitsvalgte på. Prosjektet innbefatter blant annet 

informasjonstiltak, årlig 2-dagers samling, ulik kursing, månedlige møter og en 

systematisk oppfølging med attester.  
 

Ansvarlig: Realistutvalget og fakultet ved studieseksjonen.  

Kostnader: Årlig ca. 100.000  

Tidsplan: Sak fremmes fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet våren 2013. 

Oppstart høsten 2013. 

 

Mer om RU og fagutvalgene her: http://ru.uib.no/ 
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Tiltak b) Økt deltagelse i undervisningen 
 

Med stadig strammere budsjetter har mange institutter funnet det nødvendig å fjerne 

eller begrense bruken av lønnede studenter i undervisningen. I noen tilfeller blir 

studentene erstattet av stipendiater som har undervisningsplikt, mens man andre 

steder lar være å gi ekstra undervisningstilbud. Dette skjedde etter at alle 

undervisningsmidler ble overført instituttene i forbindelse med fristillingen. 

Når vi vet at mange emner har svært mange studenter er det nødvendig å gi 

studentene et undervisningstilbud i mindre grupper, slik at studentene får anledning til 

å reflektere over faget og få personlige tilbakemeldinger. I mange sammenhenger 

fungerer dette best når 

arbeidsprosessen ledes av 

studenter som ikke ligger for 

langt foran studentene i tid og 

«nylig har hatt skoen på». Vi ser 

eksempelvis at dette fungerer 

meget bra på grunnemnene i 

matematikk hvor fjorårsstudenter 

leder matematikkgrupper. Når vi 

så også vet at eldre studenter blir 

mer engasjert i fagmiljøet når de 

får slike undervisningsoppdrag, 

blir det en vinn-vinn situasjon å 

involvere studentene mer i 

undervisningen. Å bruke 

studenter koster heller ikke 

spesielt mye midler og gevinsten blir større enn utgiftene. 

Utfordringen er å få instituttene til å ville prioritere denne typen utgifter. Dessuten går 

populariteten til ulike studier i bølger, slik at det i noen perioder er behov for flere 

studentassistenter i noen emner i et fag, mens det i andre perioder er behov for flere 

på andre emner i et annet fag og ved et annet institutt.  

Det foreslås derfor å opprette en egen post på fakultetets budsjett som fordeles til 

instituttene etter behov for studentassistenter. Pengene øremerkes til bruk av 

studentassistenter i undervisningen. 

 

Ansvarlig: Studiestyret og instituttene  

Kostnader: Det er vanskelig å svare nøyaktig på hvor mye midler som bør settes av, 

og dette bør utredes mer i detalj før gjennomføring. Men på bakgrunn av de kostnader 

Matematisk institutt i dag har til studentassistenter vil vi anslå at beløpet årlig bør 

ligge mellom 3-500.000 kroner. 

Tidsplan: Sak fremmes fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet våren 2013. 

Innarbeides i budsjettet høsten 2013. 

Et vellykket eksempel med å bruke eldre studenter er PASS 

som brukes ved mange universitet rundt om i verden  

Her fra Australia: http://bit.ly/XdeL2w 
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Tiltaksområde 5 - Fysisk synliggjøring 
 

Universitetet i Bergen er svært anonymt i bybildet, og spesielt anonymt er det 

området og de bygg som huser Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det er 

lite som forteller hva som skjer når man kommer inn i området, eller inn mot 

inngangspartiene til bygningene. Utenfor universitetsområdet er det også behov for å 

synliggjøre at Bergen by har en viktig forsknings- og utdanningsinstitusjon. 

 

For å øke den fysiske synligheten kan for eksempel faste skilt, kunstinstallasjoner og 

museumsmontere benyttes. I bestemte perioder, eksempelvis ved semesterstart, vil 

større bannere på bygninger synliggjøre aktivitetene. Vi ser for eksempel for oss at 

man fra Bybanen kan se noe som vitner om fakultetets forskning og utdanning idet 

banen passerer Florida. 

 

Målgruppen for dette tiltaket er i første rekke personer som passerer eller går gjennom 

universitetsområdet. Det vil selvfølgelig også hjelpe besøkende med å finne frem, 

men tanken er ikke å erstatte pågående skiltprosjekt ved Universitetet i Bergen.  

 

Ved Universitetet i Bergen er det Estetisk utvalg som har ansvar for utsmykning av 

campus og bygninger. Utvalget er svært interessert i innspill, og vil gi synspunkt og 

anbefalinger, men disponerer ikke midler.  

 

Det blir derfor opp til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet å fremme behovet 

til styrende organer og i noen tilfeller finne midler. Det foreslås fire underliggende 

tiltak som adresserer ulike ansvarlige instanser. 

 

Tiltak a) Elbil  

Fakultetet bør ha en egen elbil. Bilen bør være designet på en slik måte at den er lett å 

kjenne igjen i bybildet. Fakultetet bruker elbilen til møter og andre forefallende 

transportbehov. I tillegg tenkes elbilen brukt når skoler besøkes (jfr tiltaksområde 3). 

  

Det er flere fordeler med en elbil. Det viser at fakultetet tar miljøansvar og er 

miljøbevisst. Videre vil elbilen synliggjøre både fakultet og universitet. Vi skal ikke 

se bort fra at fakultetets ambulerende patruljer i elbil medfører allmenn 

oppmerksomhet og derved mulighet for god markedsføring av realfagene i media. 

 

 

Ansvarlig: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Kostnader: 210.000 med egen lakkering 

Tidsplan: Høsten 2013  

Kommentar: Avhenger av annet behov eller? 

 

  Et eksempel på Elbil 
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Tiltak b) Midlertidige bannere  
Ved ulike arrangement bør man vurdere å lage egne bannere som henges utenpå 

aktuelle hus, eventuelt på egne flaggstenger. Konkret foreslås det her å lage 3 større 

bannere som henges på Realfagbygget, Geofysen og Bioblokken (HiB) i forbindelse 

med semesterstarten, PÅ VEI-uken, masteruken og i ukene før søknadsfristen 

15.april. At bannerne henges opp noen uker hver gang gjøres bevisst for å skape 

blikkfang og oppmerksomhet. 

 

Bannerne bør henges på steder hvor de er mest mulig synlige for folk flest. Bannerne 

kan ha tekst og illustrasjoner som tilkjennegir fakultet og institutter. Dette vil være 

med på å skape et merkevarenavn 

for realfagene. Profesjonelle 

designere trekkes inn for å utforme 

bannerne.  

 

Ansvarlig: Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet, 

studieseksjonen 

Kostnader: 60.000 som dekkes av 

fakultetet 

Tidsplan: Det er et mål at bannerne 

henges opp ved semesterstarten 

høst 2013 

Kommentar: Dette tiltaket krever et 

samarbeid med 

Kommunikasjonsavdelingen, 

Estetisk utvalg, EiA og de 

instituttene som vil bli berørt i de 

byggene bannerne henger. Et 

banner på HiB vil kreve at også 

HiB blir trukket inn.  

 

Tiltak c) Faste skilt og kunstinstallasjoner 

Fakultetet fremmer forslag om at det utarbeides faste skilt og eventuelt utformes 

relevante kunstinstallasjoner ved alle hovedinngangene til universitetsområdet. 

Skiltene bør si noe om hva som foregår i den delen av området skiltet står i. 

Tilsvarende må det utarbeides synlige merker ved hvert bygg som sier noe om hva 

som foregår i bygget.  

 

Ansvarlig: Estetisk utvalg ved Universitetet i Bergen og Universitetsstyret 

Kostnader: Usikkert 

Tidsplan: Sak fremmes fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet våren 2013. 

Videre fremdrift vil avhenge av om universitetsledelsen finner det viktig å 

gjennomføre tiltaket. 

Kommentar: Påtar Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet seg å dekke 

kostnader, vil tiltaket med større sikkerhet bli realisert innen ikke altfor lang tid. 

Slik kan et banner  virke i bybildet 
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Tiltak d) Innearealer 
 

Hvert institutt må ha ansvar for å fylle inngangspartier, egne fellesarealer og 

korridorer med postere, bilder, museumsmontere oa, som viser hvilke faglige 

aktiviteter man representerer. Instituttene må også oppmuntres til å fylle fellesarealer i 

byggene på en lignende måte, men her må Husets styre, EIA og Estetisk utvalg tas 

med på råd. 

 

Ansvarlig: Institutt og sentre ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  

Kostnader: Usikkert 

Tidsplan: Sak fremmes i fakultetsstyret våren 2013.  

Kommentar: Det eksisterer allerede mange flotte postere, bilder, museumsmontere og 

annet, som instituttene selv har tatt initiativet til. Tiltaket vil vise at dette er viktig 

arbeid som instituttene bør ha et kontinuerlig fokus på. Det kan være en idé at 

fakultetet utlyser en pris hvert år til beste eller mest originale «utstilling». (Det bør 

bemerkes at utstillinger hele tiden må vurderes opp mot mulig brannfare og 

rømningsveier.) 
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