
Kvalitetsarbeid og kvalitetssystem for undervisningen ved Institutt 

for biovitenskap, Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo vedtok et kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten i 2004. 

https://www.uio.no/om/regelverk/studier/kvalitetssystem/ 

Kvalitetsarbeid innen undervisning har så lenge utdanning har vært tilbudt foregått ved at 

faglærere har evaluert og tenkt igjennom egen undervisning, samt etter hvert også 

gjennomført studentevaluering av kurs. NOKUTs kriterier forholder seg ikke direkte til 

kvaliteten i utdanningen, men er opptatt av selve kvalitetssikringssystemet og institusjonens 

eget kvalitetsarbeid og hvordan dette dokumenteres. 

Hensikten med et kvalitetssikringssytem for undervisningen er at dette skal avdekke mangler 

og forbedringspotensiale i undervisningen og kunne føre til utbedring av disse og til en 

generell forbedring av undervisningen. 

Grunnleggende premisser og prosedyrer for IBV sitt kvalitetssystem for undervisning: 

1. Alle kurs skal så langt mulig ha to ansvarlige lærere. Disse skal ta ansvar for det 

faglige innholdet i undervisningen, samt gjennomføringen av denne. 

2. For hvert kurs skal det oppnevnes en referansegruppe med studenter, anslagsvis       

2-10 studenter, avhengig av antall studenter, organiseringen av kurs og 

undervisningsformer. 

3. Semesterkoordinatorene for bachelorprogrammets tre første semestre skal i forkant 

de aktuelle semestre avholde møte med de kursansvarlige for kursene som inngår for 

å koordinere belastningen for studentene gjennom semesteret og se til at 

kursevaluering finner sted. Ansvarlige for kurs i semester 4-6 møtes for å koordinere 

undervisningen når valgene studentene gjør har utkrystallisert seg. For masterstudiet 

møtes de ansvarlige for kurs studentene tar i første semester og koordinerer disse. 

4. Kursevaluering skal gjennomføres for hvert enkelt kurs som gis ved instituttet. Det 

kan benyttes ulike metoder tilpasset antall studenter. Et nettskjema for 

kursevaluering kan lages av kursansvarlige og sendes til listen med studenter i 

samarbeid med studieavdelingen: https://nettskjema.uio.no/. Alternative 

evalueringsmetoder (gjerne for mindre kurs) kan innebære en åpen diskusjon av 

undervisningen, eller ved at studentene skriver synspunkter på lapper som samles inn. 

5. Resultatene av emneevaluering og semesterevaluering sendes som sluttrapporter til 

Utdanningsutvalget, IBV som vurderer resultatene og eventuelle forslag til tiltak sammen 

med semesterkoordinatorerne. Eksempler på sluttrapporter fra Kjemisk institutt: 

http://www.mn.uio.no/kjemi/om/organisasjon/rad-og-

utvalg/SU/2017/sluttrapporter-16h/ 
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YTTERLIGERE INFORMASJON OM UNDERVISNING OG EVALUERING VED MATNAT OG IBV 

Siden Institutt for biovitenskap (IBV) fra 2017 har ett bachelorprogram og fra 2018 har ett 

masterprogram, ønsker instituttet at alle utdanningsaker behandles av ett utvalg, 

Undervisningsutvalget. Det betyr at det ikke finnes egne utvalg for instituttets bachelor- og 

masterprogram. I utdanningsutvalget er alle instituttets seksjoner samt Naturhistorisk 

museum (NHM) representert, samt studenter og stipendiater: 

http://www.mn.uio.no/ibv/om/organisasjon/utdanningsutvalget/ 

 

Utdanningsutvalget har oppsyn med undervisningskvaliteten ved instituttet og skal påse at 

rutinene for evaluering følges og at potensialet for kvalitetsforbedring utnyttes. 

MN-fakultetet har i 2017 samlet sine ressurser innen undervisningskvalitet og 

undervisningsstøtte i: Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT) 

http://www.mn.uio.no/om/samarbeid/tilbud-skoler/skolelab-og-kompetansesenter/ 

Kompetansesenteret er et nettverk med Skolelaboratoriene og de skolerettede 

undervisningsmiljøene ved fakultetet i samarbeid med Naturfagsenteret. Vi bidrar til kvalitet 

i realfagsundervisningen i hele utdanningsløpet fra barnehage til universitet. 

Kvalitetssikring av studier -  Institutt for biovitenskap (IBV) 

MN-fakultetet, UiO har som visjon (2010) om at studentene (kandidatene) skal lykkes både faglig og 

profesjonelt. For at dette skal være mulig er visjonen konkretisert i fire hovedmål: 

1) Fakultetet skal gi landets beste realfaglige undervisning. 

2) Fakultetet skal ha en undervisningskultur som gir et godt og stimulerende arbeidsmiljø. 

3) Fakultetet skal gi en grunnleggende, robust og fremtidsrettet utdanning. 

4) Bedre rekruttering til realfagene og gjennomføring av studiene. 

Institutt for biovitenskap (IBV) har sluttet seg til disse målene og ønsker å tilby utdanning innen 

biovitenskap av høy kvalitet. Utdanningen og tilhørende systemer og prosedyrer må være gjenstand 

for kontinuerlig fornyelse for å kunne oppfylle eller nærme seg de fire hovedmålene. 

Forbedring av undervisningskvalitet foregår kontinuerlig på mange nivå og ved ulike tiltak og bidrar 

til å utvikle både læringsutbytte og læringsmiljø ved IBV. Det er imidlertid også viktig at instituttet 

kan dokumentere hvordan dette arbeidet utføres overfor studentene,  MN-fakultetet og 

kontrollerende myndigheter (NOKUT). Rutinene for MN fakultetets kvalitetssystem ble vedtatt i juni 

2013: 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/mn/  

Siste utgave av UiO sitt kvalitetssystem for utdanningen ble vedtatt i mars 2015: 

http://www.uio.no/om/regelverk/studier/kvalitetssystem/systembeskrivelse.html 
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Gode kvalitetsrutiner vil kunne: 

 -bidra til å fremme gode læringsbetingelser, 

-oppdage indikatorer på kvalitetssvikt, 

-beskrive god praksis – og bidra til erfaringsdeling mellom kurs og lærere, 

-fremme optimal bruk av tilgjengelige verktøy og hjelpemidler. 

Kvalitetsrutinene skal bidra til optimalt læringsutbytte for studentene gjennom hele 

studieløpet. De må derfor adressere ulike aspekter ved undervisningen på ulike nivå: 

1) Evaluering av et studieprogram 

Et studieprogram bør evalueres årlig. Deltakere i evalueringen bør være: Programrådgiver(e), 

utdanningsleder(e) og utdanningsutvalg, de ansatte i studieseksjonen, kursansvarlige for kurs i 

programmet, andre lærere ved antatt behov/bidrag, studentene representert ved fagutvalget eller 

de studenter fagutvalget utpeker. En fra studieseksjonen oppsummerer og skriver referat fra 

programevalueringen. Ved behov kan spørre/evalueringsskjema sendes ut til grupper av studenter. 

Evalueringsmøtet bør enes om hvilke spørsmål som skal stilles og hvordan. 

Følgende forhold bør være en del av evalueringen: 

-Hvordan er undervisningen tilpasset studentenes kunnskapsmessige utgangspunkt?                                                            

Undervisningen tar utgangspunkt i forventet kunnskapsnivå studentene har med seg fra den 

videregående skole (VGS), men man kan komme inn på studier i biovitenskap med ulik fagbakgrunn. 

Hvilken fagbakgrunn har studentene som lykkes best og hvilken fagbakgrunn har de som støter på 

problemer?  

-Hvordan er totalbelastningen for studentene gjennom bachelorstudiet?                                     

Belastningen bør være relativt jevn og forutsigbar gjennom hvert semester og gjennom hele 

bachelorprogrammet. Vanskelighetsgraden bør likevel være stigende og det bør være minst mulig 

tematisk overlapp fra kurs til kurs.  

-Hvordan er sammenhengen mellom kurs i ulike semestre?                                                                                               

Selv om gjentakelse av lærestoff bør holdes på et minimum, bør den tematiske sammenhengen 

mellom kurs søkes styrket. Dette kan gjøres ved at kurs bygger videre på læringsmål fra forutgående 

kurs. I evalueringen bør det omtales hvordan kurs gitt av lærere ved andre institutter kan ha størst 

mulig relevans for studenter innen biovitenskap. Det bør også omtales hvordan det legges til rette for 

og informeres om overgangen fra bachelorstudiet til masterstudiet? 

-Utviklingen av generiske ferdigheter og bruk av evalueringsformer:                                                                  

Et studieprogram skal i tillegg til å utvikle studenter faglig innen biovitenskap også bidra til deres 

generiske ferdigheter - som presentasjonsteknikk, teamarbeid, skriving av essays, rapporter og til 

forståelsen av hvordan vitenskapelige artikler er bygd opp. I dette ligger det også å forstå hvordan ny 

kunnskap genereres. Også for utvikling av generiske ferdigheter bør det tilstrebes variasjon og 

progresjon. Tradisjonell eksamen velges ofte for store studentkull, men studentene bør  i løpet av 

bachelorprogrammet ha møtt på andre former for måling av kompetanse og læringsutbytte. Det kan 



være essayskriving og framføring av resultater av arbeid i team (gruppearbeid). 

Studentpresentasjoner bør også være gjenstand for progresjon, både med hensyn til 

vanskelighetsgrad og i forhold til forum presentasjonene holdes i. 

2) Evaluering av et semester  

Et semester under et bachelorprogram evalueres ved semesterslutt. Deltakere i evalueringen bør 

være: Faglig semesterkoordinator, administrativ semesterkoordinator, kursansvarlige for kursene i 

det aktuelle semester og de lærere de kursansvarlige ønsker skal delta. I tillegg bør en av 

studentrepresentantene for hvert enkelt kurs delta og eventuelt representanter for fagutvalget 

dersom de selv ønsker dette. Semesterevaluering er mest aktuelt for de tre første semestrene av 

bachelorprogrammet, hvor kursene er felles for alle. For påfølgende semestre vil deltakerne i 

semesterevaluering kunne defineres etter at det utkrystalliserer seg typiske valg blant studentene. 

Følgende forhold bør være en del av planleggingen og evalueringen: 

-Koordinering av studiebelastningen i løpet av semestret:            

Kursene som løper parallelt bør ikke medføre at særskilt omfattende arbeidsøkter sammenfaller i tid. 

De involverte kursansvarlige lærerne og andre lærere de ønsker skal delta koordinerer aktivitetene i 

et planleggingsmøte i det forutgående semester. Representanten fra studieseksjonen skriver referat 

fra dette møtet. Fagutvalget bør være representert dersom de finner dette ønskelig. 

-Evaluering av gjennomføringen av semesteret:                                 

Etter endt undervisning holder faglig og administrativt semesteransvarlig et oppsummeringsmøte 

med de kursansvarlige lærerne for semestret og eventuelt andre lærere som har vært involvert i 

betydelig grad. Tillitsvalgte studenter fra de aktuelle kursene bør være representert, eventuelt andre 

studenter utpekt av fagutvalget. Ved behov kan spørre/evalueringsskjema sendes ut til grupper av 

studenter. Evalueringsmøtet bør forenes om hvilke spørsmål som skal stilles og hvordan. 

 

Følgende forhold bør være en del av evalueringen etter endt semester: 

-Hvordan har belastningen gjennom semesteret i de ulike kursene påvirket undervisningen i de andre, 

parallelle kursene? 

-Hvordan oppfattes de fysiske rammevilkår (seminarrom, auditorier, hjelpemidler, m.m.) for studiene 

det angjeldende semester – både fra student- og lærerhold? 

-Hvordan er samspillet med kurs som gis av andre enheter ved fakultetet? 

-Hvordan har studentenes deltakelse og bruk av studentaktive læringsformer vært i løpet av 

semesteret? Hvordan oppfattes studentenes deltakelse og engasjement i undervisningen? 

-Hvordan flyter informasjon fra lærere og studieadministrasjon til studentene, og vice versa?          

Er det stor variasjon i hvordan informasjon sendes og deles for de ulike kursene? 

-Hvordan fungerer koordineringen av eksamens- og evalueringsformer med hensyn til belastning og 

tidspunkt? Hvordan er karakterfordelingen for de ulike parallelle kursene i semestret? 



3) Evaluering av enkeltemner 

Kursansvarlige har ansvar for at kursene de leder er gjenstand for evaluering. Ansatte i 

studieadministrasjonen eller utdanningsleder(e) kan spørres om råd ved behov. Hvordan 

evalueringen gjennomføres vil kunne avhenge av antall studenter og hvilke undervisningsformer som 

benyttes. I evaluering av enkeltemner er det viktig å få tilbakemelding fra flest mulig av studentene. 

Samtidig er det viktig å ivareta studentenes ønske dersom de vil ha anonymitet. 

Kurs med mer enn 10 studenter skal velge minst to studentrepresentanter (eller referansegruppe 

inntil 10 studenter) til å forestå dialog med lærerne og ta opp forhold ved kurset som kan forbedres 

underveis. For kurs som går over hele semesteret bør kursansvarlig ha minst to møter med 

studentrepresentantene i løpet av kurset. Kursansvarlig må være tilgjengelig for tilbakemelding 

gjennom kursperioden, eller opplyse om en annen lærer som har dette ansvaret i eget fravær. 

Kursansvarlig har også ansvar for å arrangere formøte med de involverte lærerkreftene for å 

klargjøre hvordan de ulike undervisningsformene og læringsmiljøet som helhet skal kunne fungere 

best mulig. Etter at kurset er avsluttet, arrangerer de emneansvarlige oppsummeringsmøter med 

lærerne som har vært involvert i undervisningen. Her diskuteres tilbakemeldinger fra studentene og 

lærerne og emneansvarlige skriver referat fra møtet og inkorporerer dette i en sluttrapport for kurset. 

Ulike former for studentevaluering av kurs kan vurderes gjennomført. Råd i forbindelse med 

studentevaluering finnes på: 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/verktoykasse/ 

Basert på tidligere erfaring fungerer det sjelden bra å sende ut et nettbasert spørreskjema etter at 

eksamen er gjennomført. Evaluering av kurs hvor man ønsker tilbakemelding fra flest mulig studenter 

kan best gjennomføres i forbindelse med en undervisningssituasjon hvor studentene likevel er 

tilstede. Det kan gjennomføres som muntlig tilbakemelding, man kan dele ut spørreskjema som 

studentene besvarer mens de er tilstede, eller nettskjema som det settes av tid til å besvare.  

Forhold som bør søkes evaluert ved evaluering av enkeltkurs: 

-Evaluering av enkeltkurs bør inneholde både studentevaluering og tilbakemelding fra involverte 

lærere. Generell tilfredshet med kurset. Omfang av pensum. Kvalitet på undervisningen. Hvordan 

bygger kurset på tidligere ervervet kunnskap. 

-Studentdeltakelse i undervisningen. Bruk av studentaktive læringsformer, hvordan fungerer dette? 

-Bruk av teknologiske hjelpemidler i undervisningen. Tilpasset undervisningsmetodene? 

-Fysiske rammevilkår for undervisningen. Auditorier, grupperom, kollokvier, studentenes 

egenorganisering.  

Informasjonsflyt og mottak av informasjon mellom lærere, studieavdeling og studenter. 

Lærertilgjengelighet og kommunikasjon mellom lærere. 

Tid til eksamensforberedelser og eksamenskvalitet. 
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