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1. Arbeidsgruppe for ny undervisningsstrategi. 
 
       Som et ledd i strategiprosessen nedsatte instituttledelsen en arbeidsgruppe som ble gitt 

følgende mandat: 

Arbeidsgruppen bes gjøre vurderinger av flg. forhold: 

1. Hvordan kan vi øke gjennomføringsgraden på begynnerkursene uten at det går utover 
kunnskapsnivået?   

2. Hvordan er dagens utdanningstilbud tilpasset vårt eget behov, arbeidsmarkedets behov og 
servicefunksjonen for tverrfaglige utdanningsløp de neste 10 år? 

3. Spesielle styrker og svakheter med dagens tilbud. 
4. Behov for spesialisering versus bredde. 
5. Undervisningssamarbeid med andre universiteter (spesialiserte master og ph.d.-kurs). 
6. I hvor stor grad bør utdanningstilbudet forankres i forskningsgruppestrukturen? 
7. Hvordan øke kvinneandelen? 
8. Rekrutteringsfrembringende tiltak. 
9. Internasjonalisering. 

 

Det er naturlig å ta utgangspunkt i MN-21 prosessen og tilhørende høringsuttalelse fra FI, MNF 

arbeidsgiverundersøkelse og rapporten for FAM-programrådet sitt arbeid 2003-2009.  

Det viktigste med rapporten fra denne arbeidsgruppen, er at den legger frem noen konkrete 

synspunkter som engasjerer til en fruktbar strategisk diskusjon ved instituttet.  

Konkrete forslag til endringer er velkomne og bør gjerne belyse fordeler og ulemper sett i forhold til 

dagens praksis. 

Konkrete forslag til satsninger/endringer må være realistiske; prioriteres noe opp bør noe annet 

prioriteres ned.   

 
Sammensetning 
Jøran Moen (Leder) 
Grete Stavik-Døvle (Sekretær) 
Eli Olaug Hole 
Anders Malthe-Sørenssen 
Morthen Hjorth Jensen 
Carl Angell 
Johan Taftø 
Anja Lyng Bækken (stud) 
Jørgen Eriksson Midtbø (stud) 
 
Gruppen bes avgi en rapport til Instituttleder innen 1.september 2010.  
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Sist oppdatert 14. september 

 

2. Oppsummering av hovedpunkter fra arbeidsgruppens 
diskusjoner 

 

 

Arbeidsgruppen bes gjøre vurderinger av flg. forhold: 

 

1. Hvordan kan vi øke gjennomføringsgraden på begynnerkursene uten at det går utover 
kunnskapsnivået?   

2. Hvordan er dagens utdanningstilbud tilpasset vårt eget behov, arbeidsmarkedets behov og 
servicefunksjonen for tverrfaglige utdanningsløp de neste 10 år? 

3. Spesielle styrker og svakheter med dagens tilbud. 
4. Behov for spesialisering versus bredde.  
5. Undervisningssamarbeid med andre universiteter (spesialiserte master og ph.d.-kurs). 
6. I hvor stor grad bør utdanningstilbudet forankres i forskningsgruppestrukturen? 
7. Hvordan øke kvinneandelen? 
8. Rekrutteringsfrembringende tiltak. 
9. Internasjonalisering. 

 

Pkt 1, 3, 4 og 6  

Ressursfordeling mellom Bachelor og Master/PhD utdanning 

Hovedfokus for diskusjonen har vært behovet får å øke læreressursene på Bachelor som betyr en  

ressursfordeling mellom Bachelor og Master/PhD utdanning 

For ØKT KVALITET og BEDRE GJENNOMSTRØMNING ved FI må det settes inn betydelig mer lære-

ressurser på Bachelorstudiet!  

Bachelor undervisningen bør ikke være forankret i forskningsgruppene. 

Unngå tidlig innlåsing. Bachelor ser på som en Master-forberedende grad. 

Bredde versus spesialisering må nøye avveies med hensyn til både UiO’s eget behov og eksterne 

arbeidsgiveres behov i forhold til kompetanse.   

Det urealistisk å tro at ressurstilgangen vil øke, og skal vi oppnå UiOs overordnet mål om å være et 

forskningsuniversitet, vil det være uklokt å øke  undervisningspresset.  Derfor må vi omprioritere. 

Lærerressurser tas fra Master/PhD kursundervisning og overføres til bachelor undervisningen. 

Dette kan kun oppnås ved: 
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 Å redusere det totale kurstilbudet. Instituttet har ansvar for 110 kurs. Bare på om lag 40 av 
kursa i er det i gjennomsnitt flere enn 5 studenter som går opp til eksamen hvert år!  

 

 Stimuler til utvikling av Master/PhD kurs som er aktuelle for flere enn en forskningsgruppe. 

Beslektede fagområder ’slår sammen’ sine spesialkurs. 

 

 Minimumstilbud: 6 grunnleggende master kurs. Velg 3 av disse. 
 

 Spesialiserte kurs: Med mindre at det er ei tematisk satsning, må forskningsgruppene selv 
organisere spesialiserte kurs som ikke angår mer enn den ene forskningsgruppa.  

 

 En ideell kursstørrelse sett fra lærer er 10 studenter. 
 

 

Pkt. 1 og 3 

Lære og studentmiljø 

 

Sett fra lærersiden: 

 Nye undervisningsformer med individtilpasset undervisning. 

 Økt bruk av studenter og profesjonalisering av studenter for seminar/kollokvieledelse. Alle 
Pd kandidater bør gis undervisningserfaring.    

 Gi undervisning høyere status. Krediter veiledning av Master/PhD studenter. 

 Lærerkollegium og kollegavurdering. 

 Tett koordinering mellom kursene på hele kurstilbudet slik at de henger best mulig sammen 
(jf. CSE prosjektet – første semester på bachelor henger veldig godt sammen). 

 

Sett fra studentsiden: 

 Tutor – ordning. 

 FORVEI – forebyggende veiledning. 

 Kurs i studieteknikk og eksamensmestring. 

 Skape kullfølelse. 

 Møteplasser for studentene – se på muligheter for egnede lokaler. 
 

Pkt. 2:  

MNFs arbeidsgiverundersøkelse viser at våre kandiater er attraktive, de får seg lett jobb, og de har 

gått omdømme. De ser gjerne på seg selv som forskere og er unnvikende i forhold til prosjektledelse.  
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Pkt 7:  Komplekst spørsmål. Generelt har jenter lavere selvsikkerhet enn gutter. Studier av små 

grupper har vist at et 3:1 forhold jente:gutt kan være ideelt for et balansert samarbeid.  Guttene 

buser frem uredd uavhengig av hva de kan, mens smarte jenter gjerne unnviker å meddele sin 

klokskap. Jenter har behov for sosiale nettverk, og burde tilbys egnede møteplasser. Egen lesesal kan 

være et mulig tiltak. Det ble også diskutert om man bør prøve ut rene jentegrupper. Økt fokus på 

verving av jenter til gruppelærerfunksjon vil også være et viktig tiltak.  

 

Pkt 8: Rekruttering:  

Studiemiljø er veldig viktig! NTNU er kjent for godt studiemiljø, mens man på Blindern lett kan bli 

gående for seg selv. 

Bedre synliggjøring av hva man kan bli. 

Merkevarebygging på : Kvalitet, Trivsel, Synlig prosjekter/aktualitet, fremtidsrettede satsninger. 

Samarbeid med høyskoler blir diskutert både i biofysikk og elektronikk for rekruttering av 

masterstudenter.  

Mer satsning på teknologifag og samarbeid med industri/etater vil øke rekrutteringsevnen.   

For reserstudenten: Tilby dobbel Bachelor: BI-fag; Prosjektstyring; Innovasjon. 

 

Pkt. 9 : Internasjonalisering 

For utreise: Oversiktlige studentutvekslingsprogram med anbefalinger og garantert innpassing. 

For innreise: Tilby forskerkurs i internasjonale konsortia.  Inngå strategiske samarbeidsavtaler på 

kurssamarbeid.  Internasjonal masters. 
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3. FORSLAG TIL NY STRATEGISK PLAN 
UTDANNINGSSTRATEGI FOR FI – 2010-2020  

 

Mål 1: Fysisk institutt vil gi forskningsbasert utdanning av høy faglig og pedagogisk kvalitet 

1.1. Forelesninger skal gis av topp motiverte forskere. 

1.2. Aktualisering av kunnskap. Studentene skal eksponeres mot 

forskningsprosjekter/problemstillinger gjennom hele studieløpet. 

1.3. Akademisk dannelse:  Undervisningen skal lede til kritisk og kreativ tenkning, gode etiske 

holdninger, bygge mestringsfølelse og utvikle selvstendig tenkning og evne til å utnytte 

kunnskapen. 

1.4. Studietilbudet skal være av høy internasjonal kvalitet. Utvikle noen kurs som er 

internasjonalt ledende og foreleses kun på engelsk.    

1.5. Internasjonalisering gjennom utvikling av forskerskoler og undervisningssamarbeid med 

ledende universiteter. Dette for å sikre tilstrekkelig konkurranse og rekruttering til våre 

satsningsområder. 

 

Mål 2. Godt og stimulerende læringsmiljø 

2.1 Etablere kullfølelse og tilhørighet. 

2.2 Utprøve individtilpasset læring på innføringskursene. 

2.3 Studentene skal stimuleres til aktiv deltagelse og ansvar for egen læring. 

2.4 Seminar/gruppeøvelser skal understøtte forelesningene. Bedre koordinering og 

profesjonalisering av hjelpelærerfunksjonen. 

2.5 Økt bruk av studenter i undervisningen og spesielt øke andelen av kvinnelige hjelpelærere. 

Tilbud om egne seminargrupper for kvinner. 

2.6 Fremragende undervisning og veiledning gis status som fremragende forskning.  

 

 

Mål 3: Robust og fremtidsrettet 

3.1 Våre studenter skal danne grunnlaget for morgendagens toppforskningsmiljøer. 

 3.2 Utdanningstilbudet skal stimulere til tverrfaglige kombinasjoner. 
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3.3 Studentene skal gis erfaring og stimuli ved å arbeide i  prosjektteam. 

3.4 Studentene skal ha tilgang på hardware, software, og arbeidsmetoder som er utviklende og 

som helst overgår det som møter dem i en arbeidssituasjon utenfor universitetet. 

3.5  Økt samfunnskontakt og tilpasset profesjonaliseringsgrad skal styrke våre kandidaters 

potensial i arbeidsmarkedet. Våre kandidater skal bidra til bedriftens fremtidsutvikling og være 

foretrukket i arbeidsmarkedet. 

 

Mål 4: Bedre rekruttering og gjennomføring av studiene: 

4.1 Ressurssterke studenter bør gis muligheter for dobbel bachelor og/eller gis muligheter 

for tidlig deltagelse i forskningsprosjekter.  

4.2 Utvikling av strategisk samarbeid/merkevarebygging med noen bedrifter i 

østlandsregionen (merkevarebygging). 

4.3 Identitetsbygging. Våre studenter skal motiveres ut fra den bevisstgjøring at kunnskap og 

ferdigheter gir fremtidsmuligheter. 

4.4 Innføre mentordning på begynnerkursene. 

4.5 Kurs i studieteknikk og eksamensmestring. 

4.6 Samarbeid med høyskoler om masterstudier 
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4. VURDERINGER OG FORSLAG TIL MULIGE TILTAK  
 

 

Bakgrunn om bemanningssituasjonen: 

Ved Fysisk institutt er det om lag 45 vitenskapelige ansatte.  Vi har et studietilbud bestående av ca 

110 emner. Typisk er 1/3 av de ansatte til enhver tid fritatt fra undervisningen grunnet sabbatsår, 

permisjoner takket være sosiale ordninger, sykefravær, store forskningsprosjekt, store administrative 

oppgaver, SFF, YFF, CAS, eller tilrettelegging for opprykk. De 30 ansatte som er til disposisjon for 

undervisningen + II-erne skal altså gi om lag 40 kurs hvert semester. Her har vi antatt at det er om lag 

80 ”levende” kurs blant de omlag 110 som vårt emnetilbud består av. Bare på om lag 40-50 av kursa 

er det i gjennomsnitt mer enn 5 studenter som går opp til eksamen.  

Det er urealistisk å tro at ressurstilgangen vil øke, og skal vi samtidig oppnå UiOs overordnet mål om 

å forsterke sin posisjon som forskningsuniversitet, vil det være uklokt å øke den gjennomsnittlige 

undervisningsbelastningen ved FI.  For å øke kvaliteten på Bachelor undervisningen, modernisering 

av undervisningsformer, er det nødvendig med omprioritering av ressursbruk. Det kan være en 

kombinasjon av økt bruk av hjelpelærere og profesjonalisere denne funksjonen, samt og å redusere 

antall Master/PhD-kurs.  

 

Overordnet tiltak:  

 Flere tiltak krever ombygging/omdisponering av arealer slik at vi får fleksible lokaler for 

student-studentkontakt og student-lærerkontakt; skape attraktive møteplasser, tilhørighet 

og kullfølelse. Muligheter for egne kvinnegrupper. 

 Videreutvikle lærerkollegiet til å omfatte all undervisningsaktivitet. Etablere et strategisk 

forum som skal utgjøre  en ressursgruppe for lærerkollegiet og instituttledelsen for å 

inspirere, diskutere, forme, prioritere og iverksette tiltak.     

 Utvikle varierte undervisningsformer, med samarbeidsorienterte og problemorienterte 

arbeidsmetoder. 

  Bruke mer lærerressurser for økt kvalitet og gjennomstrømning på bachelorstudiet; øke 

andelen av kvinnelige hjelpelærere.  

 Betydelig reduksjon i kursporteføljen til en mer oversiktlig og robust kursportefølje. 

 Effektiv bruk av undervisningspersonell slik at det også blir sammenhengende tid til 

forskning. 
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Mål 1: Fysisk institutt vil gi forskningsbasert utdanning av høy faglig og pedagogisk kvalitet 

T1.1: Kollegiesamarbeid, personalutvikling og motiveringstiltak for forelesere. 

Etablere et lærerkollegium for ALLE forelesere; et forum for å lufte tanker, erfaringer, informasjon, 

inspirere  og prioritere, og skape felles forståelse for muligheter og tiltak. 

Etablere et strategisk forum som arbeider kontinuerlig med oppfølging av strategiplaner, som blir en 

ressurs for lærekollegiet og instituttledelsen i utdanningsspørsmål.  

Arrangere en hel dag med Fagdidaktikk hvert semester over utvalgte tema. 

For å forbedre undervisningen er det viktig å skaffe seg innsikt i selve læreprosessen. Det kan være 

en ide å ansette studenter til å ta del i kvalitetsutviklingen, for eksempel som en del av 

hjelpelærerfunksjonen. Skolelaboratoriet utgjør en stor ressurs som kan bidra svært profesjonelt 

gjennom for eksempel masterprosjekter. 

Utvikle effektive metoder for studenttilbakemelding. Evalueringene bør gi tilbakemelding på en 

nyttig form til bruk for lærer. Evalueringene må fange opp det som er direkte dårlig for å sikre en 

minimumsnorm, men bør også være nyansert i forhold til det som kan bli bedre.  

 

T1.2:  Aktualisering av kunnskap 

Oppfordre alle kursansvarlige til å legge inn eksempler på anvendelser av grunnleggende kunnskap i 

undervisningen, gjerne gjennom forskningseksempler i forelesningen, praktiske regneoppgaver, eller 

”hands on” eksperimenter og bruk av data/observasjoner, resonerende problemstillinger.  

 

T1-3:  Akademisk dannelse 

Det strategiske forumet  og  lærerkollegiet nevnt i T1.1, er viktige fora for koordinering av 

kurstilbudet, og sikre at alle studenter gjennom studieløpet brynes og gis muligheter til å innøve et 

sett akademiske grunnverdier og ferdigheter.  

 

T1.4 Kvalitet 

Enhetlig gjennomgang av læremål for alle kurs  for å sikre best mulig koordinering av kursinnhold og 

progresjon i læring og ferdigheter. Studietilbudet skal være av høy internasjonal kvalitet. Utvikle 

noen kurs som er internasjonalt ledende og foreleses kun på engelsk.    

Stimulere til utvikling av strategisk samarbeid med noen utvalgte utenlandske universiteter, på 

forskning og undervisning. Samarbeidet skal være forskningsdrevet og virke forsterkende på våre 

egne satsningsområder. Mot våre strategiske samarbeidspartnere skal vi profilere en 

forhåndsgodkjent kursportefølge.  Kursene vi tilbyr i slike nettverk skal ansees som internasjonalt 

ledende og foreleses kun på engelsk. En slik form for undervisningssamarbeid og studentutveksling 
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gjør at vi kan øke bredden i vårt studietilbud samtidig som vi spesialiserer oss. 

Undervisningssamarbeid er veldig stimulerende sett fra lærersiden, da man får skarpere innblikk i 

hvilke krav og standarder som blir brukt i forskjellige land. Det er spesielt gunstig om vi samarbeider 

med forskningsmiljø som er flinkere enn oss og som trekker oss opp.  

I løpet av 2010-2012 gjennomgå alle kurs mht kvalitetsforbedring. Etablere en kursportefølje som 

kan brukes som plattform for studentutveksling.  

I løpet av de neste 10 år  etablere strategiske samarbeidsavtaler med minst  

5 utenlandske universiteter hvor følgende punkter er definert: 

• Overordnet mål 

• Forskningssamarbeid 

• Utdanningssamarbeid 

• Garantert innpassing av kurs 

• Markedsføring 

• Samarbeidet organiseres gjennom et samarbeidsutvalg 

 

T1.5 Forskerkurs 

FI skal stimulere til utvikling av forskerskoler, spesielt for alle toppforskningsmiljø av en størrelse som 

kan tiltrekke seg >10 studenter for hver gang slike kurs gis. Slike kurs er et viktig element i PhD 

utdanningen. 

 

Mål 2. Godt og stimulerende læringsmiljø 

T2.1 : Etablere kullfølelse og tilhørighet  

Et studiesteds image og rykte kan være viktig for studenter. Det er liten tvil om at f. eks. NTNU har et 

godt rykte blant studentene, både på det faglige og sosiale området.  Flere profesjonsstudier har 

også organisert studiene sine på en måte som gjør kullfølelsen og tilhørigheten  mer synlig enn 

studiene ved FI. Studentene ønsker selvsagt at studiene skal være meningsfulle og interessante, og at 

de skal oppleve trivsel på studiet. Et stimulerende studiemiljø, - både faglig og sosialt er svært viktig 

for studentene.  Flere tiltak kan være aktuelt. For eksempel kan en skape tilhørighet til 

Fysikkbygningen i større grad enn i dag, særlig 1. semester. Videre bør det etableres en 

møteplass/seminarrom  der studentene kan samarbeide om og diskutere faglige (og ikke-faglige)  

problemstillinger. Det kan også etableres bedre samarbeid mellom studentforeningene, spesielt 

fysikkforeningen, og instituttet, både på det sosiale og på det faglige plan.  
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Tiltak må rettes mot FAM studenten første semester slik at hun føler tilhørighet til fysikkmiljøet. 

Mange begynner på fysikk fordi de har en sterk interesse for fysiske fenomener, og den interessen 

bør stimuleres også gjennom første semester, f.eks. ved at man blir kjent med eldre studenter på 

fysikk som man kan spørre og diskutere med. 

Jenter stiller sannsynligvis større krav til studiestedet, undervisningen og det sosiale enn gutter. Tiltak 

i forbindelse med studiemiljøet vil trolig bety spesielt mye for jenter. 

Konkrete tiltak: 

- Weekendsamling med faglig og sosialt innhold første semester. 

- Det er viktig å skape møteplasser og kullfølelse innad i studieprogrammet. Muligheter for 

egne jentegrupper. 

- Tilbud om gruppetimer i 1. semester-kursene, samt å ha hyppige regnekvelder, kollokvier o.l., 

på Fysisk.  

- Fagmesse med forskningsgruppepresentasjoner hver høst, slik at studentene får oversikt 
over forskningsprosjekter ved instituttet, og kan peke seg ut kontaktpersoner og mer 
konkrete mål å jobbe mot. 

 
- Prosjektrom: Studentdeltagelse i forskningsprosjekter. Ideelt sett burde dette vært i stort 

lokale hvor mange prosjekter har felles utstilling, hvor veileder/prosjektleder møter en gang i 
uka. Men det kan også være møteplasser i forskningsgruppene.  

 

 

T2.2  Utprøve individbaserte læremetoder på innføringskursene. 

Det finnes god forskningsmessig støtte for at mer individbaserte undervisningsformer har god 

virkning på studentenes læring. Kort oppsummert oppnår vi god læring når studenten arbeider 

intensivt med problemer på passende nivå og med tilpassede og umiddelbare tilbakemeldinger. 

Utfordringen for en utdanningsinstitusjon og for lærerne er hvordan man skal få dette til med 

begrensede ressurser. Erfaringer fra fysikk-undervisning ved internasjonalt ledende 

utdanningsinstitusjoner gir gode eksempler på hvordan man kan oppnå dette, og FI bør oppmuntre 

og støtte forsøk på å tilpasse slik undervisningsopplegg til vårt utdanningsløp, og til selv å utvikle 

metoder og opplegg som gir økt læringsutbytte og motivasjon. En av de viktigste faktorene i å utvikle 

undervisningen er å samle inn kunnskap om hvordan undervisningen virker – hvordan læringen 

foregår hos studentene – og så endre undervisningen deretter, for så igjen å måle effekten i en 

iterativ prosess med fokus på utvikling av undervisningen og støtte til den som tilrettelegger den. 

Dette kan FI tilrettelegge for ved å støtte prosjekter som ønsker å gjøre undervisningen mer 

studentaktiv med midler til oppfølging, for eksempel til i en overgangsperiode ha flere gruppelærere, 

samt ha studenter som følger opp undervisningen og rapporterer fra denne til faglærer med mål om 

å bedre undervisningsopplegget. 

Konkret bør FI: 
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-  sette av midler til undervisningsforbedring, som kan støtte både nødvendig teknisk 

infrastruktur, økte utgifter til gruppelærere i en overgangsperiode, og midler til lønning av 

studier av læringsutbyttet. Midlene kan tildeles etter søknader, bør begrunnes, og bør ha en 

beskrivelse av hvordan læringsutbyttet og læringsprosessen blir undersøkt og forsøkt bedret 

over tid ved hjelp av tiltaket 

- Investere i nødvendig infrastruktur basert på innspill og ønsker fra undervisere, slik som 

ytterligere forsterkning av AV-utstyr, mottagere for klikkere, eller implementasjon av andre 

modeller for økt lærer-student interaksjon, 

- Utvikle fleksible lokaler som støtte god student-student og student-lærer vekselvirkning, 

- Fremme og utvikle gode møtearenaer for studentene hvor de kan møtes i en naturlig faglig 

sammenheng og diskutere fysikk med andre studenter og forskere/lærere. 

 

 

T2.3 Studentene skal stimuleres til aktiv deltagelse og ansvar for egen læring. 

Et viktig mål med utdanningen er at studentene skal utvikle innsikt i hvordan de selv lærer og at de 

blir i stand til å ta ansvar for egen læring. Utdanningen bør derfor bygges opp slik at studentene 

oppnår dette – det er ikke noe vi kan forvente at studentene mestrer i det de begynner på 

universitetet. Dette krever at studentene rettledes i gode læringsformer og at de får 

tilbakemeldinger som hjelper dem å utvikle faglig og læringsmessig modenhet. Bruk av obligatoriske 

innleveringsoppgaver kan være et godt hjelpemiddel for å gi struktur i utdanningen i begynnelsen av 

studiet, mens studentene mot slutten av studiet blir gitt større ansvar for egen læringsprosess.  

Instituttet bør utvikle prosesser for studenttilbakemelding som gir en konstruktiv tilbakemelding til 

kursansvarlig og undervisere på alle nivåer, mens det også tilfredsstiller kravene til kvalitetskontroll 

gjennom kvalitetssikringssystemet. Studentene bør også inkluderes i det kontinuerlige, iterative 

kvalitetsforbedringsarbeidet knyttet til undervisningen som foreslått under punkt T2.2, hvilket kan 

sees som en del av studentenes innsikt i læringsprosessen.  

 

T2.4 Seminar/gruppeøvelser skal understøtte forelesningene. Bedre koordinering og 

profesjonalisering av hjelpelærere. 

Studenter på alle nivåer kan gi viktige bidrag i undervisningen. Ofte vil studenter ha lettere for å 

identifisere seg med og forholde seg til andre studenter som har kommet litt lengre i studiet. Bruken 

av studenter som gruppelærere er derfor en viktig ressurs for instituttet. Det er samtidig en nyttig 

erfaring for studentene, som slik får undervisningserfaring og kan bygge sin egen 

undervisningsportefølje. Det bør være et mål at studenter som ønsker det, skal få muligheten til å 

bygge en solid undervisningserfaring gjennom bachelor, master og etterhvert phd-studier, med 

muligheter til tilbakemeldinger og kursing underveis, slik at det kan utvikle seg til gode undervisere. 

Instituttet kan legge til rette for dette ved utstrakt bruk av studenter i undervisningen, men samtidig 
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bør man profesjonalisere forholdet til studentene gjennom kurs for studentene. Studenter bør også 

ha mulighet til å kunne utvikle seg systematisk som undervisere gjennom utarbeidelse av sin egen 

undervisningsportefølje som beskriver deres undervisningserfaring, læringsfilosofi, og hvordan de 

ønsker å utvikle seg som lærere. 

Konkrete forslag: 

- FI bør innføre oppstartskurs for gruppelærere. 

 

T2.5:  Økt andel kvinnelige lærere og egne kvinnegrupper. 

Prosjektet Vilje-con-Valg  peker på at studieprogrammer som lykkes med å rekruttere og beholde 

kvinnelige studenter blant annet karakteriseres ved at de bruker samarbeidsbaserte og 

problemorienterte arbeidsmetoder, og at de gir studentene rik anledning til å vekselvirke med 

hverandre og med lærerne.  Jenter har også lavere mestringsforventning og oppfatter en høyere 

kostnad forbundet med realfagsutdanning enn gutter. Jenter identifiserer seg i mindre grad med det 

imaget de oppfatter at realister tillegges, og de har andre interesser enn gutter når det gjelder emner 

og arbeidsmåter i realfagene.  

Det blir påpekt at jenter i større grad enn gutter forventer en meningsfull kontekst i studiene, at de 

møter reelle ufordringer, og at de møter en kultur på studiestedet som er attraktiv. 

De fleste tiltakene som en kan foreslå for å støtte jentene, vil sannsynligvis også være gode for 

gutter. Likevel kan det være tiltak som er spesielt rettet mot jenter. Jenters lavere 

mestringsforventning kan hjelpes med en mentorordning og økt bruk av kvinnelige lærere. 

Rollemodeller har trolig en effekt, og særlig på jenter. Det kan også tenkes at egne jentegrupper 

(arbeidsgrupper, seminargrupper) kan være et godt tiltak. Det kan i tilfelle legges til rette for egne 

jentegrupper der det er jenter som faktisk ønsker det. 

Arrangementer som er forbeholdt jentene ved instituttet kan ha en positiv effekt både for følelsen av 
tilhørighet og motivasjon. Det kan også danne grunnlaget for samarbeid mellom kvinnelige studenter 
ellers i studiet. 
 Arrangementene kan være alt fra hjelp med innleveringer til sosial kveld, eventuelt med faglig 
innslag i form av foredrag. Med faglige innslag fra kvinnelige masterstudenter eller ansatte skaper 
man forbilder for nye studenter og åpner for større kontakt mellom partene også i ettertid. Det å ha 
en sosial omkrets og kontakter blant studenter på et senere semester er ofte en faktor for om 
studentene fortsetter studiene. 
 Lignende arrangementer har tidligere blitt satt i gang av den tidligere foreningen LilleMy, da med 

stor suksess. Hvis slike prosjekter skal opprettholdes over tid bør det være en ansvarlig blant de 

ansatte på instituttet. 

 

Mål 3: Robust og fremtidsrettet 

T.3.1-3-2:  Utvikling av grunnleggende ferdigheter vektlegges foran tidlig spesialisering; Økt satsning 

på grunnleggende og generisk kunnskap også i Masterutdanningen. 
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Det er økende behov, også innenfor våre egne satsninger, for tverrfaglighet. Instituttet består av 

mange små forskningsgrupper og noen satsninger. Det bør være et mål at våre kandidater som tar 

master i en forskningsgruppe har tilstrekkelig bredde til å være kvalifisert for PhD utdanning i flere 

forskningsgrupper/satsninger.  Det setter krav mht bredde og spesialisering både på master og PhD.  

Dagens forskningsoppgaver krever spesialkunnskap og det må legges til rette for noe spesialisering 

på masternivå. Men vi bør også unngå å kreve masterkurs, som ikke undervises pga av for få 

studenter, som en obligatorisk del av mastergrad.  Obligatoriske kurs bør normalt ikke tilbys som 

spesialpensum, det er krevende både for kandidaten og veileder. 

Tiltak for å effektivisere kursundervisning på master/PhD: 

- Fagmiljø med fellesnevnere bør ’stimuleres’ til å samarbeide om felleskurs.   

- Undervise master/PhD kurs (som nå har typisk færre enn 10 studenter)  kun hvert 3. 

semester.   

- Vurdere om noen master kurs skal være obligatoriske/sterkt anbefalt. 

 

T.3.3 : Studentene skal gis erfaring og stimuli ved å arbeide i  prosjektteam. 

En arbeidsgiverundersøkelse har påpekt at UiO studenter gjerne ser på seg selv som forskere og 

unnviker prosjektledelse. Studentsatellittprosjektet CubeSTAR som pågår nå er et eksempel på 

hvordan et stort prosjekt som går over flere år tilbyr prosjektoppgaver til bachelor, master og PhD. 

Det vil være et mål med formalisering og kvalifisering i form av studiepoeng. 

Det vil være et mål å kunne tilby kurs i prosjektstyring på master, for eksempel i samarbeid med SV 

fakultet, eller Senter for entrepenørskap.    

Tiltak: 

- FI skal stimulere til utvikling av prosjektemner. 

 

T3.5 : Økt samfunnskontakt og tilpasset profesjonaliseringsgrad 

FI bør begrunne valg av bredde versus spesialisering ut fra arbeidsgiverundersøkelser og våre egne 

behov for rekruttering av kandidater til forskning. Instituttet bør være åpne for å profesjonsstudier, 

noe som for eksempel vurderes i medisinsk fysikk.  

 

Mål 4: Bedre rekruttering og gjennomføring av studiene: 

T4.1: Tilbud for ressurssterke studenter 

FI bør vurdere å stimulere til et spesialkomponert elitestudium med opptakskrav. 
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T4.2: Strategiske samarbeidsavtaler med etater og bedrifter 

Det er viktig av flere årsaker at vi har kontakt med fremtidig arbeidsgivere: 

i) Vi skal forme kandidater til morgendagens kunnskapssamfunn og det er viktig å vite hvilke 

faktiske behov næringslivet ser og vi skal kanskje hjelpe dem til å tenke langsiktig.  

ii) Det vil gi oss bedre muligheter til å fase grunnforskning over i anvendelser. 

Forskningssamarbeid med industrien gjør at vi øker muligheten for prosjektfinansiering, selv 

på real grunnforskning. 

iii)  Merkevarebygging med større bedrifter/etater gir oss et kvalitetsstempel som gjør at våre 

kandidater blir mer etterspurt i arbeidsmarkedet.  

iv) Synlige samarbeidsnettverk er motiverende for studentene, de ser relevansen av fysikkfaget i 

et samfunnsperspektiv. Det blir mer enn bare ord. 

v) Kontakt med næringslivet vil gjøre våre studenter mer attraktive for sommerjobber.  

 

Konkret tiltak:  

- Neste 10 år etablere strategiske samarbeidsavtaler med 3-5 norske bedrifter/etater med 

utgangspunkt i: 

• Langsiktige mål 

• Utviklingsprosjekter  

• Studentoppgaver 

• Profilering 

• Samarbeidet organiseres gjennom et samarbeidsutvalg 

• Stimulere økt tilfang av eksternt finansierte II-ere.  Spesielt for master- og PhD 

undervisning/veiledning, men kan kanskje også synliggjøre for studentene hva slag behov 

kommende arbeidsgivere har. 

 

T4.3: Identitetsbygging 

I Vilje-con-Valg peker de på hvordan selvrealisering, idealisme og mening kan realiseres  gjennom et 

realfagsvalg. Det er en tendens til at tidsånden har dreid fra at «alle» skulle bli «noe med film» til at 

«alle» skal «redde verden». Den nære sammenhengen mellom realfagene og problemstillinger innen 

for eksempel helse og miljø er nok ikke opplagt for mange unge, og tiltak kan med fordel vise 

konkrete eksempler på hvordan realisters og teknologers arbeid er avgjørende i moderne diagnostikk 
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og medisinsk behandling, i klimaforskning og miljøteknologi, i arbeid for velferd og helse i 

utviklingsland, og i å sikre en bærekraftig energiforsyning. Fysikk, og realfagene mer generelt, har en 

viktig rolle i det nye kunnskapssamfunnet, sammen med behovet for økt arbeidsstokk med 

realfagskvalifikasjoner.  

Det er grunn til å anta at mange unge har svært vage forestillinger om hva en fysiker gjør på jobb. 

Flere unge hadde kanskje hatt mulighet til å velge karriere innen realfag dersom flere hadde kjent til 

yrkesalternativene. Å synliggjøre arbeidsstedene, arbeidsoppgavene og samarbeidsrelasjonene til for 

eksempel ingeniører og fysikere vil  være nyttig for at studentene skal kunne bevisstgjøres sine 

fremtidsmuligheter. 

Det er imidlertid også viktig å fremheve at fysikkfaget har et stort og dyptgripende perspektiv når det 

gjelder det ”å forstå verden”, og det krever at fysikken blir satt i en vid samfunnsmessig, historisk og 

filosofisk sammenheng.  

 

T4.4: Mentorordning på begynnerkursene 

Opprette en mentorordning for 1. års studenter med følgende mål:  

i) Styrke bevisstheten om studiet og fysikkfaget  (her menes selvlsagt alle retninger, fysikk blir 

samlenavn for hoveddisiplinen). Her vil bevisstgjøring om ulike karrieveger og 

studiealternativ  være et mulig tema for å inspirere studentene. I praksis kan det innbære at 

mentorene vil kunne henvise studentene til relevante fagpersoner/kollegaer som jobber med 

de aktuelle problemstillingene studentene er opptatt av.   

ii) Styrke tilknyttinga til studiet. En mentor er kontaktpersonen til studenten mot universitetet  

og mentoren skal gi studenten følelsen av å ha blitt sett  

iii) og ha et navn en kan henvede seg til om faglig relevante spørsmål. 

iv) Mentorprogrammet er et av verktøyene som skal kunne være med å   

v) gi studentene en økt følelse av mestring og trivsel.   

Ordningen prøves ut høsten 2010. 

 

T4.5: Kurs i studieteknikk og eksamensmestring. 

Kurs i eksamensmestring og studieteknikk vil kreve ressurser i form at lønn til ekstern kursholder 

eller bruk av eget undervisningspersonale.  

SiO har en stab som jobber med eksamensmestring og disse kan forespørres om å holde kurs for våre 

studenter når det gjelder eksamensmestring. Disse kursene er ofte forbeholdt studenter med 

eksamensangst. 
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Fysisk institutt har allerede en kort innføring i studieteknikk for nye bachelorstudenter. Studentene 

er dessverre ikke helt klar for dette i oppstartuken. Det er likevel viktig at slik informasjon får modnes 

litt, og at studentene også får jobbe med konkrete saker og teknikker. UV tilbyr for eksempel et eget 

heldagskurs for sine studenter hvor de tar for seg bl.a. leseteknikk, notatteknikk, skriveteknikk, 

motivasjon, kollokviesamarbeid og eksamensforberedelse. Kurset har plassbegrensning, noe som kan 

hjelpe på innlæringsprosessen. Med å legge eksamensforberedelse som del av kurset kan man 

muligens slippe et eget kurs i eksamensmestring. Dette synes som et godt opplegg hvor ressurser fra 

UV muligens kan leies inn, evt. at opplegget kan kopieres av oss. 

 

T 4.6 :  Samarbeid med høyskoler om masterstudier 

Fakultetet arbeider nå med å etablere et samarbeid med høgskolene om en master i teknologiske 
fag. Skal et slik samarbeid bli fruktbart må  vi ha et avansert teknologimiljø ved instituttet, noe som 
vil kreve at teknologifagene i elektronikk må styrkes. Studieretningen Elektronikk - både under FAM 
og ELDAT er viktig for de eksperimentelle miljøene og den vil få stor betydning for rekruttering av 
studenter til instituttet. 
 


