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Mandat 
Det eksterne panelet bes om på grunnlag av det tilsendte materialet: 

● Instituttets egenevaluering av studieprogrammet 
● Program- og studieretningsbeskrivelsene 
● Et utvalg emnebeskrivelser 

å vurdere 
● om programmets læringsutbytter er hensiktsmessige, f.eks. i forhold til videre studier i 

inn- og utland og til arbeidslivsrelevans 
● om 

− fagmiljøet1 
− emnetilbudet (vurdert opp mot faglig innhold, arbeids- og undervisningsformer 

og vurderingsordninger) 
− emnesammensettingen 

er slik at studentene kan oppnå et slikt læringsutbytte. 
● om programmet 

− vektlegger arbeidslivsrelevans og internasjonalisering, 
− legger til rette for et godt læringsmiljø, 
− har god gjennomføring, 

● vi ønsker spesielt tilbakemelding om hvordan panelet ser 
− integrering av beregning/programmering i programmet 
− om det er en balansert fagsammensetning 
− om det er riktig mengde ulike typer laboratorieøvelser 
− om det er riktig mengde felt 
− om programmet har riktige kurs fra og koordinering med andre institutter ved 

UiO 
og anbefale om programmet 

● enten bør videreføres i sin eksisterende form, og hva det bør fokuseres på i det videre 
kvalitetsforbedringsarbeidet, 

● eller om det bør nedlegges, og om emnene som inngår i det, ev. bør videreføres i en 
annen programramme. 

 
 

  

 
1 i lys av kravene i NOKUTs studietilsynsforskrift § 2-3 (Forskrift om tilsyn med 
utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) - Kapittel 2. Akkreditering 
av studietilbud - Lovdata 
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Innledning og arbeidsmetoder 
Det eksterne panelet ble oppnevnt i mai 2021 for å vurdere Institutt for Biovitenskap, UiO sin 
egenevalueringsrapport av bachelorprogrammet i biovitenskap. Før ferdigstilling av den 
interne evalueringsrapporten ble det avholdt et møte med instituttledelsen for å gi oversikt 
over og avklare målene for evalueringen. Tidlig i juli 2021 fikk panelet tilgang til Periodisk 
programevaluering - Egenvurdering, samt Rapportmal, oversikt over undervisning og 
vurderingsformer, samt Ordskyer - Masterprogram. I slutten av august ble det arrangert et 
møte mellom instituttledelse og det eksterne panelet for avklaring av mandat og eventuelle 
uklarheter i den interne rapporten. 
 
Panelet fordelte temaene mellom seg og laget et førsteutkast for hver av de etterspurte 
fokusområdene. Vi har deretter hatt åtte digitale møter for drøfting og sammenstilling av 
vurderinger. I tillegg til de tilsendte dokumenter har panelet sammenholdt egenevalueringen 
mot beskrivelse av studiet på UiO sine websider, IBV/MatNat sitt kvalitetssikringssystem og 
beskrivelsen av bakgrunn for opprettelse av Bachelorprogrammet i Biovitenskap. 

Panelets vurderinger 
Programmets læringsutbytte 
De overordnede læringsutbyttene for BSc graden i biovitenskap er beskrevet ved 
grunnleggende og brede kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser. Mange av disse 
deles med tilsvarende utdanninger i biovitenskap, og utfra læringsutbyttebeskrivelsene er ikke 
særpreget eller den spesielle profilen til IBV sitt BSc program så framtredende. 
Læringsutbyttene er tydelig formulert og kommuniserer godt på et overordnet nivå. Ut fra 
egenevaluering er det imidlertid uklart hvordan, og i hvilken grad, disse brytes ned og 
operasjonaliseres på ulike nivåene av studieprogrammet – for eksempel i introduksjonsemner 
og mer studiespesialiserende kurs. Gitt målet om et meget bredt læringsutbytte, har panelet 
vurdert hvordan en sørger for meningsfylt samsvar (constructive alignment) i 
studieprogrammet (se under). 
 
Læringsutbyttebeskrivelsen legger mye vekt på ferdigheter og generisk kompetanse. Dette 
gjenspeiles ikke i like stor grad i egenevalueringsrapporten. Her er det et tydelig fokus på 
kunnskapsinnholdet i BSc programmet, med mindre informasjon om hvordan en arbeider med 
studentenes ferdigheter og kompetanser. Et unntak er hvordan beregningsmetoder/ 
programmering integreres, har konkrete anvendelse i ulike biologiemner og bygges opp på 
tvers av programmet. Et tydelig fokus på beregningsvitenskap og databehandling er etter 
komiteens oppfatning viktig og riktig. Det ville vært fordelaktig om også andre generiske 
ferdigheter ble fulgt opp på tilsvarende måte. 

Emnetilbud 
I beskrivelsen av programmet heter det at «Det nye bachelorprogrammet i biovitenskap 
legger stor vekt på grunnleggende biologisk kunnskap og resonnementskompetanse, samt 
nødvendige generiske ferdigheter i kjemi, fysikk, matematikk, statistikk, informatikk og 
beregninger. Programmet skal danne grunnlag for et bredt spenn av masterstudieretninger 
fra miljøvitenskap til biomedisin.» 
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Med ambisjoner om å ha ett bachelorprogram i biovitenskap, uten studieretninger, vil man 
måtte ta strategiske valg. Med normal studieprogresjon vil det ikke være mulig å oppnå 
dybdekunnskap innen alle biologiske fagområder og samtidig integrere støttefag. Det legges 
vekt på å gi studentene «bred kompetanse og praktiske ferdigheter i biovitenskap» og disse 
varierer såpass mye mellom emner at det kan være nyttig å spesifisere hva man mener her. 
Det vil være umulig å ha gode praktiske ferdigheter i et alle fagretninger, i tillegg til 
tverrfaglige tilnærminger. Derfor bør det presiseres hvilke retninger man ønsker å gå i dybden 
og hvorfor, og ikke minst - hva man ser på som utenfor omfanget for Bachelorprogrammet. 
Det er hensiktsmessig å bevisstgjøre studenter og undervisningspersonell om at programmet 
skal gjøre studentene kjent med metoder, prinsipper og ikke minst muntlig og skriftlig 
kommunikasjon innen biovitenskap, men at det ikke er et dybdestudium i hvert enkelt emne. 

Rapporten gir i større grad innsikt i programmets faginnhold og sier mindre om undervisnings 
og vurderingsformer med unntak av praktisk arbeid i lab/felt. Det opplyses at undervisningen 
i stor grad er orientert rundt forelesninger og gruppeøvelser (se Egenevalueringens vedlegg 1 
Undervisning og vurderingsformer), men det er mindre klart hvordan instituttet arbeider med 
å utvikle studenten sine ferdigheter og generelle kompetanser (foruten 
programmeringskompetanse). 

Oversikt over Undervisningsformer og vurderingsformer2 gir inntrykk av at tradisjonell 
skoleeksamen er den dominerende vurderingsformen. Det fremgår ikke i hvilken grad det 
brukes studentaktive læringsformer og varierte vurderingsformer. Generelle kompetanser 
innen kommunikasjon (muntlig og skriftlig), samt prosjekt- og teamarbeid er vektlagt i 
læringsutbyttebeskrivelsen. Egenevalueringen drøfter ikke hvordan trenes disse temaene 
trenes og innpasses i emner, heller ikke hvordan disse kompetansene vurderes. 

Emnesammensetningen og samsvar 
Det er en overordnet målsetting å legge til rette for god sammenheng og helhet i 
utdanningene, «på tvers av emner, institutter og semestre, og organiseringen og arbeidsflyten 
skal understøtte dette»3. Etter innføringsemnet i beregningsmodeller integreres 
programmering i ulike kurs spesielt i de tre første semestrene av BSc graden. Det er også 
eksempler på god interaksjon mellom emner som undervises i samme semester for eksempel 
gjennom koordinering av laboratorieøvelser på tvers av emner i første semester. Med en så 
tverrfaglig grad er det viktig å få til samspill hvor metoder og ferdigheter benyttes på tvers av 
disipinfagene. Dette gjør studentene i stand til å se relevansen av den tverrfaglige kompetanse 
og bruksområder for blant annet programmering og matematiske metoder innen biovitenskap. 
 
Flere “støttefag”, spesielt matematikk inngår som integrerte deler av emner i biovitenskap. 
Dette skiller seg fra andre BSc program nasjonalt, hvor slike emner undervises av 
eksempelvis matematikere og programmerer på andre institutt. En nær integrering av 
biofaglige og mer tverrfaglige kompetanser har sine fordeler, men for å synliggjøre 
tverrfaglighet og bred naturvitenskapelig kompetanse i graden kan dette også være en ulempe. 
Synliggjøres f.eks. denne realfagskompetansen på vitnemål, slik at bredden i graden til 
kandidatene er tydelig? En risikerer for eksempel at studenter som ønsker påbygging i 
pedagogikk havner i den såkalte “Lektorfella”; hvor studenten har tilstrekkelig antall 
undervisningstimer, men ikke kan vise til studiepoeng i emnet og dermed ikke kvalifiserer til 

 
2 vedlegg 1 til eksternt panel 
3 Programrevisjon ved Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet, UiO 
https://www.mn.uio.no/om/organisasjon/adm/prosjekter/interact/programrevisjonen/utvalg-og-roller-for-
utdanning-ved-mn-fakultetet1.html 
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ønsket pedagogikkprogram. Det bør vurderes om antall studiepoeng kan spesifiseres der 
matte, kjemi, informatikk, etc. er en integrert del av biologiemner. 
Det også verdt å vurdere hvor “bærekraftig” denne ordning er m.h.t. kompetanse hos 
undervisere innen blant annet programmering og matematikk. Selv om det ligger noen 
utfordringer i denne løsningen, skal instituttet berømmes for hvordan disse kompetansene 
løftes og gir studentene ferdigheter som både er framtidsrettet og helt nødvendige i 
utdanningen av fremtidens biologer. 

Fagmiljø 
Et fagmiljø vil være en dynamisk og avhengig av den sammensetning av ressurser som til 
enhver tid er tilgjengelig. Panelet har ikke innsikt i hvilke personalressurser som er 
tilgjengelig for IBV, og må forutsettes at IBV har en personalpolitikk som til enhver tid sikrer 
de undervisningsressurser som er nødvendig for å tilby tilfredsstillende læringsutbytte. 
Egenevalueringen beskriver mål for programmets fagmiljø, bl.a. at det er etablert prosess for 
langsiktighet i forhold til emneansvar, men det oppgis ikke i hvilken grad målene har vært 
oppnådd. Det drøftes heller ikke direkte hvordan man sikrer den tverrfagligheten som 
programmet legger opp til, men det må antas at de beskrevne “mekanismer for å gi 
inspirasjon og støtte til undervisere og gruppelærere, både med utspring i IBV og MN” på sikt 
vil fremme samordning og tverrfaglighet. 

Programmets læringsmål sett i forhold til biofagets 
utvikling og arbeidslivsrelevans 
Det kan være nyttig å ha et bevisst forhold til målbare kriterier for hva man mener med å tilby 
realfaglig utdanning på høyt internasjonalt nivå. Mål og strategi bør drøftes og kommuniseres 
for å gi studenter innblikk i hva de kan forvente seg, og samtidig skape bevissthet om 
muligheter for videre studier og arbeidslivsrelevans. En godt kommunisert strategi vil kunne 
gi studenter og fagmiljø et bedre grunnlag for å bidra til måloppnåelse. 

Relevans i forhold til biofagets utvikling 

Panelet savner en tydeligere refleksjon rundt hvilken rolle biologer har i samfunnet og 
hvordan biologiutdanningen er relevant for å løse globale samfunnsutfordringer – herunder 
bærekraftperspektivet. Aktualiteten til og relevans av studieprogrammet er delvis definert ut 
fra hvordan en ser på biologers samfunnsrolle, og hvilken betydning denne har for utdanning 
av framtidas biovitere. Refleksjon rundt relevansen av biologiutdanningen i samfunnet kan 
også gi innsikt i hvordan studenter kan trenes i å jobbe i tverrfaglige. Hvordan kan de bruke 
sin brede realfaglige bakgrunn i samhandling med andre fagområder? 

En bør ha et bevist forhold til arbeidslivsrelevansen til biologiutdanningen og utvikle 
strategier for hvordan denne kan økes. Det kan være verdt å vurdere hvordan eksterne aktører 
kan brukes i utviklingen av læreplaner og studieprogrammer. Det kan også være fornuftig å 
etablere dialogfora med relevante eksterne institusjoner, bedrifter og interessenter. 
Praksiskurset er helt klart et ledd i å øke arbeidslivsrelevans, og kan med fordel utvides til et 
tilbud som omfatter en større del av studentgruppen. 
 
Det legges stor vekt på utvekslingsavtaler, noe som er riktig og viktig, siden biologiske fag i 
stor grad er internasjonale. Det som ikke beskrives, er hvordan man jobber for å bevisstgjøre 
studentene om muligheter, fordeler og evt. ulemper ved å ta deler av studiet i utlandet. 
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Det beskrives heller ikke om utvekslingsavtalene innebærer at studier fra andre land sømløst 
kan integreres i Bachelorprogrammet for den enkelte student. 

Fokus på generiske ferdigheter 
I forsking og moderne arbeidsliv er det store krav til stadig omstilling, samarbeid og 
kommunikasjon. Arbeidsgivere legger vekt på overførbare ferdigheter som evne til å 
samarbeide og tilegne seg ny kunnskap, kritisk tenkning og formidlingsevne. Behovet for å 
trene slike ferdigheter blir også understreket i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 
2019–2028 (Meld. St. 2018-2019). I IBVs beskrivelse av kvalitetssikringssystemet legges det 
vekt på at studenter skal øves i generiske ferdigheter «som presentasjonsteknikk, teamarbeid, 
skriving av essays, rapporter og til forståelsen av hvordan vitenskapelige artikler er bygd 
opp». Dette understrekes også i programmets læringsutbyttebeskrivelse. I 
egenevalueringsrapporten kan det synes som de fleste emnene benytter tradisjonelle 
skoleeksamen, selv om ambisjonen er at studenten i løpet av bachelorprogrammet bør «ha 
møtt på andre former for måling av kompetanse og læringsutbytte.» Samsvar mellom 
læringsmål, undervisningsmetoder og vurderingsform er spesielt viktig for å trene generiske 
ferdigheter og kritisk refleksjon. Vi mener også det er viktig at en tenker på samsvar mellom 
hvordan generiske ferdigheter undervises i ulike emner slik at de bygges opp på en 
systematisk måte og med tydelig progresjon gjennom studieløpet. 

Relevans for arbeidsliv 
Bakgrunnsmaterialet om Bachelorgraden i Biovitenskap nevner ikke arbeidslivsrelevans, men 
fokuserer på forberedelse til videre studier. Periodisk programevaluering drøfter heller ikke 
arbeidslivsrelevans, men slår fast at «Det er viktig at studenter har en mulighet til kontakt med 
mulige fremtidige arbeidsgivere». Dette støttes av SSBs artikkel4 som konkluderer med at 
studenter som har vært i yrkespraksis i større grad føler seg forberedt på arbeidslivet enn 
studenter som ikke har hatt praksis. 
 
Bakgrunnsmaterialet og programbeskrivelsen på UiOs webside5 fokuserer på kunnskap og 
nevner i liten grad arbeidsliv. Det er derfor ikke er åpenbart at strategien er at studiet skal 
være direkte relevant for arbeidslivet. Likevel indikerer egenevalueringen at man ønsker å 
vektlegge både arbeidslivsrelevans og internasjonalisering. I egenevalueringen drøftes 
arbeidspraksis og bidrag fra arbeidslivsrepresentanter i undervisning. Det fremgår ikke om 
tilbudet av praksisplasser og bidrag fra arbeidslivsrepresentanter er begrunnet i en bevisst 
strategi, og hvordan man jobber for å sikre at tilbudet er oppdatert og tilstrekkelig. 
 
Når man har som mål å dekke et svært bredt felt, er det naturlig å ikke samtidig forvente 
direkte arbeidslivsrelevans, men heller være bevisst på, og kommunisere at BSc gradens 
formål er forberedelse til videre studier. Det vil være vanskelig å være direkte relevant for alle 
muligheter, men en bevisstgjøring vil være til hjelp i valg av emneinnhold og bidra til at 
studentene får "flere knagger å henge kunnskapen på". 
 
Studentene bør gjøres i stand til å vurdere hvordan de skal bruke studiet i sin fremtidige 
karriere. For å hjelpe studentene til å ta fornuftige valg som gjør dem attraktive på 
arbeidsmarkedet, vil det være en fordel å skape bevissthet, både internt og eksternt, om 
hvilket arbeidsliv man skal være relevant for og hva som er strategien for å bli relevant for 

 
4 https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/artikler/hvilke-studenter-foler-seg-best-forberedt-pa-arbeidslivet 
5 https://www.uio.no/studier/program/biovitenskap/hvorfor-velge/ 
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disse. Dette vil kreve en oversikt over eksempler på hvilke sektorer og bransjer man ser for 
seg at studentene skal kunne arbeide i etter endt studium. Det betyr ikke at man skal 
skreddersy utdanning for spesifikke oppgaver, men på et tidlig stadium bevisstgjøre 
studentene om hvilke muligheter som finnes, slik at de kan bidra til å gjøre studiene relevante, 
og foreta gode valg i forhold til egne mål med studiene. 
 
Områder hvor biologisk kunnskap og kompetanse kan være relevant, favner bredt f.eks. 

● Akademia 
● Offentlig forvaltning 
● Offentlig administrasjon 
● Industri – produksjon, forskning, analyse, etc. 
● Journalistikk 
● Organisasjoner 
● Egen virksomhet 
● Kunnskap for egeninteresse uavhengig av arbeidsplasser 

Det bør legges vekt på at studentene skal ut i mange ulike bransjer, og at det viktigste med 
studiet er å lære å lære (ref. generiske kompetanser over). Detaljkunnskap vil man uansett 
måtte finne når man trenger den. Da er det viktig å ha kompetanse som behøves for å effektivt 
kunne finne og vurdere informasjon. Arbeidslivsrelevans handler både om hvordan 
arbeidslivet er relevant for studentene og om hvordan studentene kan gjøre seg relevante for 
arbeidslivet. Et klart fokus på begge disse aspektene ved arbeidslivsrelevans vil kunne hjelpe 
studentene med å sette seg klarere mål for studiet og hva de ønsker å oppnå med 
bachelorgraden. Om studentene føler at det de gjør har mål og mening vil dette kunne hjelpe 
på motivasjonen. En strategi for arbeidslivsrelevans vil dra fordel av å belyse hvordan 
arbeidslivet er relevant for studentene, hvordan studentene er relevante for arbeidslivet, og 
hvordan dette bevisstgjøres blant studentene.  

Egenevalueringen beskriver vektlegging på relevant arbeidspraksis, men ikke hvordan 
relevant arbeidsgiver defineres, hvordan man rekrutterer arbeidsplasser for praksis, eller 
hvordan praksisopphold arrangeres. Det nevnes at ca. 15-20% av studentene på hvert kull får 
mulighet til å ta arbeidspraksis. Utover karaktersnitt (min. C) og studiepoenggrense (110STP) 
fremgår det ikke hva som avgjør hvilke studenter som får mulighet og hvordan 
arbeidspraksisen integreres i utdanningsløpet. Det kunne vært nyttig med en beskrivelse av 
hvordan arbeidslivsrepresentanter som bidrar i undervisningen rekrutteres; om det er en 
bevisst strategi for dette. 
 
I Studiebarometeret scorer studiet spesielt høyt på undervisning, organisering og inspirasjon, 
og lavt på tilknytning til yrkeslivet. Dette kan indikere at man med fordel kan ha en mer 
bevisst målsetting og strategi for arbeidslivsrelevans. Det er verdt å merke seg at 
undersøkelsen er gjennomført tidlig i studieløpet (3. semester) hvor yrkespraksis og 
arbeidslivsrelevans i mindre grad vektlegges (sett i forhold til semester 4-6). 

Læringsmiljø 
Å bygge sosial trygghet og tilhørighet er en viktig del av det å skape et godt læringsmiljø. 
Basert på studentenes tilbakemeldinger ser det ut til at IBV gjør en god jobb i mottaksuken. Å 
legge opp til sosiale arrangement med faglig innhold og feltekskursjon, i tillegg til et “klassisk 
fadderukeopplegg” er et godt tiltak for å inkludere flest mulig. Innføring i studieteknikk og -
mestring, samt å introdusere studentene for hjelpelærere tidlig, bidrar nok også til å gjøre 
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overgangen til universitetet lettere. Programseminaret i begynnelsen av studiet og ansettelse 
av miljøkontakter er andre positive tiltak for å øke trivsel og samhold. Dette seminaret kunne 
med fordel inkludere en bolk om hva som er målet med studiet og hvilke jobber studiet kan 
kvalifisere til. Det bør også understrekes at BSc programmet hovedsakelig kvalifiserer for 
videre studier og har en bred realfaglig basis. 
 
Felles studieløp de tre første semestrene er tenkt å bidra til å skape kullfølelse. Å tilrettelegge 
for at studentene har tilhørighet i fagmiljøet og steder å samles der de kan arbeide og være 
sosiale utenom undervisningen (f.eks. Bikuben) er viktig, særlig siden mange studenter 
mangler gode leseplasser privat. 
 
For å skape et godt læringsmiljø er det viktig at studentene har kanaler der de kan uttrykke 
sine meninger og gi tilbakemeldinger. Foruten emneevalueringer er det lite informasjon om 
hvordan studentene er med å påvirke sitt eget læringsmiljø. Det er nevnt at alle kurs skal ha 
referansegrupper som skal fremme dialogen mellom studenter og emneansvarlige. Det hadde 
vært nyttig å vite hvordan Utdanningsutvalget jobber med tilbakemeldinger fra studenter, og 
hvordan referansegruppene brukes i kvalitetsutvikling av undervisning og program. 

Rekruttering og gjennomføring 
Programmet har hatt en nedgang i antall førsteprioritetssøkere de siste årene, delvis som en 
følge av innføring av R2 krav. Antall studenter som tas opp på programmet er nå lavere enn 
antall studieplasser og det bør jobbes bevist med studentrekrutering og profilering framover 
(et oppsving er kanskje å forvente ved frafall av R2 krav). 
 
Programmet i sin nåværende form startet opp i 2017 så det finnes derfor lite data på 
gjennomføring. For 2017 kullet har 41% gjennomført på normert tid og en kan anta at over 
halvparten av studentene fullfører graden etter åtte semester. Dette er tall vi kjenner igjen fra 
tilsvarende biologi utdanninger. Det er ikke uvanlig at studentene bruker ett til to semester 
ekstra, men det er åpenbart rom for å undersøke hva årsakene til dette er. 
 
Det største frafallet på tradisjonelle disiplinfaglige program er mellom først og andre studieår. 
Det finnes generelt lite data om hvorfor studenter slutter på studiene. En årsak kan være at de 
i utgangspunktet ikke planlegger en BSc i biovitenskap (noe spørreundersøkelsen for nye 
studenter kan tyde på), men trenger fagretningen for f.eks. undervisningskompetanse. Det kan 
med bakgrunn i rapporten virke som oppstart og tidlig oppfølging av studenter på programmet 
er god, mens det er mindre klart hvordan instituttet følger opp studentene videre i studieløpet 
og hvilken informasjon som innhentes om studenter som velger seg vekk. 

Spesielle fokusområder komiteen er bedt om å vurdere 

Fagsammensetning 
Fagsammensetningen er ambisiøs, og det må den være når strategien er at studentene skal 
oppnå kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å studere biologiske systemer i 
laboratoriet og i naturen, bruke statistiske resonnementer og numeriske beregningsmetoder i 
analyse av biologiske data og modellering. I tillegg vektlegges helhetsforståelse, evne til å 
kombinere kunnskap fra ulike fagområder, og kommunisere biovitenskapelige temaer til 
fagfeller, eksperter fra andre disipliner og allmennheten. 
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For å få nå disse målene, er det nødvendig med en sammensetning av fag som er svært godt 
tilpasset hverandre, og i stor grad av koordinering mellom ulike fagdisipliner. 

Emnesammensetning – flerfaglig og tverrfaglig 
Gitt strategien om å gi studentene en så bred plattform å bygge videre på, vil det sannsynligvis 
være utfordrende å finne kurs fra andre institutter som i tilstrekkelig grad gir nødvendig 
kompetanse uten å ta opp for mye av studietiden. Dette ser det ut som man var bevisst på i 
Bakgrunnsdokumentet Bachelorprogrammet i Biovitenskap. 
 
IBVs kvalitetssystem for undervisning legger også opp til at kurs og kurssammensetning skal 
evalueres jevnlig og koordineres slik at man oppnår riktig belastning og optimalt 
læringsutbytte for studentene. Det er uklart om kvalitetssystemets forventinger til evaluering 
og oppfølging gjenspeiler realiteten. På papiret ser det ut som et system som kan være godt 
tilpasset ambisjonsnivået for BSc programmet i biovitenskap. Det krever imidlertid at 
prosedyrene følges. Systemet ble laget i 2004, og det er uklart om det er revidert og tilpasset 
nåværende situasjon slik at man sikrer at ambisjoner og realistisk gjennomføringsevne er 
koordinert. 

Integrering av beregning/programmering i programmet 

Det er et klart fokus på beregnings- og programmeringskompetanse gjennom studieløpet, som 
er tydelig forankret i målsetningen om å benytte programmering gjennom hele 
bachelorutdanningen. Dette fokuset begrunnes med at statistikk- og beregningskompetanse er 
gode verktøy, blant annet ved analyse av data, som er en viktig del av biologi. Det jobbes 
målbevisst mot dette ved at det slike ferdigheter er blitt integrert i store deler av de 
obligatoriske emnene, gjennom laboratorieøvelser og datalab. At ferdigheter innenfor 
statistikk og programmering anvendes både innen biologi-, kjemi- og fysikkemnene gjør det 
sannsynligvis også lettere for studentene å selv se nytten av disse ferdighetene, og hvordan 
disse ferdighetene er overførbare. 

Laboratorieøvelser og feltarbeid 
Laboratorie- og feltøvelser er ressurskrevende og bør begrunnes slik at man jevnlig kan 
vurdere om temaene er relevante i forhold til læringsmål og faglig strategi. Det er viktig å se 
på om metoder er generiske og tidsuavhengige, eller om fornying bør følge utviklingen i 
fagfeltet. Rapporten gir en til dels meget spesifikk beskrivelse av hva som undervises, men 
ikke hvordan detaljene passer inn i helheten. 
 
Læringsutbyttebeskrivelsen for programmet vektlegger at studenten skal ha kunnskap og 
ferdigheter som er nødvendige for å studere biologiske systemer i laboratoriet og i naturen, 
men legger lite vekt på hva disse ferdighetene er eller hvordan de skal tilegnes gjennom 
laboratoriearbeid. Innholdet i lab og hvilke teknikker som brukes i ulike emner beskrives, men 
er ikke satt i sammenheng med mål for oppnåelse eller ferdigheter. 
 
Panelet kunne ønske å høre mer om hvordan forsknings-aktive læringsformer og generiske 
ferdigheter integreres i lab, hvordan studentene analyserer data og rapporterer resultat og 
hvordan en sikrer «presentasjon og diskusjon av forskningsresultater som en integrert del av 
studiet». 
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Læringsutbytte- og programbeskrivelsen på IBVs webside indikerer at feltarbeid, både 
praktiske ferdigheter og HMS, er en viktig del av BSc studiet. Til tross for dette er det ingen 
obligatoriske kurs som inneholder feltarbeid. Det bør vurderes om dette læringsutbyttet er 
dekkende for BSc programmet som helhet, og i tilfelle, om feltarbeid bør inkluderes i ett eller 
flere av fellesemnene. 
 
Mer sentralt enn mengden av praktisk undervisning i lab og felt er hvordan disse elementene 
integreres med teoriundervisningen. Brukes stor grad av oppskriftsbaserte (“cookbook”) 
øvelser eller blir studentene utfordret i mer åpne prosjektoppgaver der de må designe 
eksperiment og innhente egne data? I forskningsbasert utdanning er det viktig, ikke bare å 
trene metoder og praktiske ferdigheter, men å gi studentene en forståelse av den 
vitenskapelige metoden, samspill mellom teori, hypoteser og observasjon, datainnsamling, 
analyse og dokumentasjon. Panelet synes det er vanskelig å vurdere om dette er en integrert 
del av studieprogrammet og hvordan det arbeides med studentaktive forskningsmetoder. Både 
aktive læringsformer og tilpassede vurderingsformer vil være avgjørende for å nå 
programmets læringsmål om å gi «kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å studere 
biologiske systemer i laboratoriet og i naturen», og kunne «definere relevante faglige 
problemstillinger og foreslå hvordan disse kan studeres gjennom testbare hypoteser». 

Undervisningsutvikling og kvalitetssikring 

Kvalitetssikringssystemet legger opp til en ordning med to undervisere i hvert emne, 
referansegruppe blant studentene og semesterkoordinator. Det er uklart for panelet i hvilken 
grad dette gjennomføres, hvordan arbeidet koordineres og hva som er erfaringene med 
ordningen. Vi lurer også på hvordan dialogen mellom Undervisningsutvalget, emneansvarlig 
og studenter foregår og hvordan endringsforslag blir fulgt opp i organisasjonen. 

Vi fikk i samtale med instituttet inntrykk av at emneevalueringen i liten grad fungerer etter 
intensjonen, delvis fordi få emnerapporter leveres inn og at de ikke alltid følges godt nok opp. 
Det antydes at emneevaluering blir mer eller mindre "privatisert" og ikke i særlig grad brukes, 
eller etterspørres, for utvikling av instituttets helhetlige strategi. 

Det er et viktig arbeid å styrke kvalitetssikring og utdanningsledelse både for å avdekke 
problemer, men også for på best mulig måte koordinere undervisningen i programmet og 
utvikle faginnhold og undervisningsformer. 

Tilbud om lærerseminar i samarbeid med KURT/REAL undervisning er en god måte å bygge 
undervisningsfaglig kompetanse i staben. Det kan være en utfordring at ikke alle undervisere 
benytter seg av slike tilbud, eller at de ikke føler de har ressurser/kunnskap nok til å 
implementere dette i egen undervisning (ref. kommentar over i forbindelse med undervisnings 
og vurderingsformer). Utdanningstilbud for gruppelærere/TAs er utrolig viktig, både for 
kompetansebygging av MSc/PhD studenter, men også for å styrke gruppeundervisning og 
sammenheng mellom undervisningsmetoder som benyttes i ulike emner. 
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Fokus for videre kvalitetsarbeid 
Det eksterne panelet har basert på IBV sin egenevaluering vurdert ulike sidere av BSc 
programmet i biovitenskap, og ser på bakgrunn av dette ingen grunn til at programmet ikke 
bør videreføres. Vi har imidlertid pekt på områder der IBV bør fokusere sitt videre 
utdanningsfaglige kvalitetsarbeid. Det eksterne panelet legger vekt på at: 
 

● Arbeidet med å utvikle studentaktive lærings- og vurderingsformer bør styrkes. Det 
bør sikres et meningsfylt samsvar mellom kunnskaper, ferdigheter og generelle 
kompetanser på ulike nivå i BSc programmet. Vi anbefaler å bryte ned og konkretisere 
de overordnede læringsutbyttene for BSc graden i læringsmål for introduksjons, 
forsterkings- og mestringsnivå. 

● IBV foretar en gjennomgang av programmet med tanke på kompetanser og ferdigheter 
som er viktig for fremtidens biovitere – fokuset på beregningsvitenskap er en tidsriktig 
og nødvendig satsning i denne sammenhengen. 

● Det bør gjøres en strategisk vurdering av i hvilken grad arbeidslivsrelevans skal være 
viktig for BSc graden, og deretter tilpasse kommunikasjonen til valgt strategi. 

● For å sikre at forventning står i forhold til tilbudet, bør programbeskrivelsen i 
markedsføringsmateriell (websider og annen skriftlig informasjon) tilpasses dagens 
situasjon og oppdateres kontinuerlig. 

● IBV sitt Kvalitetssystem for undervisning bør følges opp. Dersom systemet ikke 
passer til nåværende situasjon, bør det justeres. 

 
Til slutt vil panelet anbefale å konsentrere programevalueringsarbeidet til et kortere tidsrom. 
Dette vil sannsynligvis gi en mer effektiv prosess, og sluttrapport vil bli tilgjengelig mens 
perioden som evalueres fortsatt er friskt i minne og det er mulig å gjøre endringer for 
påfølgende studieår. 
 
 
 
 
 
 
8. november 2021 
 
 
 
 
 
Pernille Nerlie    Gerd Nilsen    Sigrunn Eliassen 
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