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34 · 1015 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! 

Matematikken trenger ikke lenger begrense tema, eksempler og 

oppgaver i fysikk, kjemi, biovitenskap, … 

Den akademiske kulturen opprettholder disiplinære siloer og fokus på 

forskning 



Det er minst én faglig grunn til 

å være opptatt av utdanning! 



Utfordringer 
Stort frafall? 

Ingen podcasts? 

Ikke på Facebook? 

Ingen MOOCs? 

Ingen digital eksamen? 

Gammeldagse forelesninger? 

For dårlig oppfølging? 

Ingen systematisk forbedring? 

For mye undervisning? 

Faglig oppdatert utdanning? 

Hva med bruk av IT? 

Hva med læringsmiljøet? 



Hvordan tenker vi om utdanning? 

Gode 

kandidater 
Læring Undervisning 

Detaljene gir en litt tilfeldig helhet  



Hva er alternativet? 

Helheten definerer detaljene 

Helheten må defineres 

Helheten må implementeres 

Lykkes faglig og 

profesjonelt 
Læringsmiljø Læringsaktiviteter 



Lykkes profesjonelt 

Undersøkelse for Universitetet i Bergen (Kompetanse 2020) 



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 



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) 



Nye perspektiver 

En grunnleggende kompetanse i 

forskning, undervisning, formidling, 

samarbeid… 

Innta et annet perspektiv enn mitt eget 
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Nye perspektiver 

En grunnleggende kompetanse i 

forskning, undervisning, formidling, 

samarbeid… 
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Utveksling — nye perspektiver 

En grunnleggende kompetanse i 

forskning, undervisning, formidling, 

samarbeid… 

Innta et annet perspektiv enn mitt eget 

Alle program har utviklingssemester — 

nye perspektiver — utveksling 



Bachelorprogram 

Semester 6 

Semester 5 Utviklingssemester 

Semester 4 

Semester 3 

Semester 2 

Semester 1 



De vitenskaplige ansatte er 

nøkkelen til utveksling! 



Kultur for læring 

Student Student 

Søke 

utvikling 

læring 

Søke 

utvikling 

læring 

Redusert 

«fare» 

Økt 

motivasjon 

Søke 

det velkjente 

Søke 

det velkjente 

Redusert 

motivasjon 

For 

«farlig» 

Professor 



Utveksling må være del av en 

helhetssatsing på utdanning! 


