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De viktigste problemstillingene:  
 
Utdanningssatsingen InterAct bygger på MN-fakultetets utdanningsstrategi som igjen sprang ut fra MN21 og undervisningsrapporten 
herfra. InterAct ledes av studiedekan Solveig Kristensen og prosjektleder Knut Mørken som er frikjøpt 50% fra sin stilling på 
Matematisk institutt. I tillegg er det en prosjektgruppe der enkelte også er frikjøpt fra eget institutt. 

InterAct har fire hovedsatsinger: 

- Ny programportefølje 
Det foreligger nå utkast til reviderte programporteføljer på bachelor- og masternivå for alle studieprogrammer på fakultetet. Revisjon 
av det enkelte studieprogram skjer i programkomiteer. Det er laget en tidsplan for arbeidet med programmene og arbeidet er nå i en 
fase der det skal utarbeides læringsutbyttebeskrivelser for det enkelte program. Det har vært egne prosesser for å definere profesjonell 
kompetanse og for å komme frem til prinsipper for navnsetting av programmene. 
 

- Lektorutdanning og realfagsdidaktikk 
Det er ansatt en utdanningsleder for Lektorprogrammet som også samler og styrker den didaktiske kompetansen MN-fakultetet har 
ved ansatte på skolelaboratoriene. Det er fortsatt utfordringer knyttet til videreutvikling av lektorprogrammet i forhold til Institutt for 
lærerutdanning og skoleforskning ved det utdanningsvitenskapelige fakultet som har det overordnede ansvaret for lektorutdanningen 
ved UiO. 
 

- Læringsmiljø 
Læringsmiljøet har vært et satsingsfelt og det har særlig vært fokusert på første studieår på bachelornivået. Her er det laget tiltak fra 
første dag og videre gjennom første studieår som er koordinerte.  
 

- Kultur for læring 
InterAct er avhengig av å ha en bred deltagelse om det skal lykkes å gi en god og helhetlig utdanning.  Det er skapt ulike arenaer for 
diskusjon  og erfaringsdeling når det gjelder utdanning. Det er lyst ut studiekvalitetsmidler for å støtte personer eller miljøer som 
bidrar til utdanningsutviklingen. Utdanningsledernettverket er styrket for å støtte opp om endringsprosessene. 
 
For å få en god helhet i programporteføljen og i det enkelte prgram er det utarbeidet en rekke notater for ulike temaer med mål om å 
etablere noen felles rammer og en felles forståelse. I tillegg forutsetter utdanningssatsingen endringer som er avhengig av tydelig og 
god ledelse for å lykkes. Her er utdanningslederne en sentral gruppe som gjennom møter og seminarer har blitt et godt kollegium. Det 
er ulike erfaringer med hvor forankret prosessen er på de ulike instituttene og også hvorvidt prosessen brukes som en anledning til å 
videreutvikle utdanningstilbudet. Det er likevel et inntrykk at mange ser på InterAct som en mulighet til å oppdatere og forbedre 
utdanningen. 
 
 
 
Vedlegg: Notat til fakultetsstyret, Status utdanningssatsingen InterAct, 8.10.2015  
 
 
 



 1 

Notat til fakultetsstyret 
8.10.2015 

Status utdanningssatsingen InterAct 
 
MN-fakultetet skal være blant Europas mest attraktive steder for forskning og 
utdanning innen matematikk, naturvitenskap og teknologi (innen 2025). 
 
Våre kandidater skal lykkes faglig og profesjonelt 
 
Utdanningssatsingen InterAct har fire hovedsatsinger: 

- Ny programportefølje 
- Lektorutdanning og realfagsdidaktikk 
- Læringsmiljø 
- Kultur for læring 

 
Arbeidet med utdanningssatsingen ledes av studiedekan Solveig Kristensen og 
prosjektleder Knut Mørken, med en prosjektgruppe bestående av Cathrine 
Tellefsen, Ragnhild Kobro, Hanne Sølna og Olav Sand. Forankringen til 
organisasjonen skjer primært gjennom utdanningslederne i studieutvalget (også 
med studentrepresentanter), men også gjennom ulike tiltak som er omtalt 
senere i notatet. 
 
InterAct er et stort og omfattende prosjekt som omfatter utdanningsutvikling på 
bachelor- og masternivå og involverer vitenskapelige og administrativt ansatte 
med en rolle innen utdanning. For å få til en god prosess der flest mulig bidrar og 
det er planmessig fremgang er kunnskap og oversikt over prosessen viktig. Dette 
ivaretas gjennom: 
 

- Informasjonsdeling ved nettside for InterAct: http://www.mn.uio.no/for-
ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/ 

 
- Tidsplan som omfatter både faglige og administrative 

prosesser: http://www.mn.uio.no/for-
ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/pro
gramrevisjonen/tidsplan-interact.pdf 

 
Status for de fire hovedområdene er beskrevet i de fire følgende avsnittene. 

Studieprogramporteføljen 
I arbeidet med å revidere programporteføljen valgte vi å starte med 
bachelorprogrammene høsten 2014. Prosessen med å revidere 
masterprogrammene startet vår 2015. Disse to prosessene går nå parallelt for å 
få en best mulig koordinering både mellom utdanningsnivåene og mellom 
instituttene. Hovedårsaken til at arbeidet med bachelorprogrammene startet 
først er at de fleste studentene først møter MN-fakultetet på bachelornivå. 
Målsettingen er at de nye studentene H2017 skal møte den nye 
programporteføljen. Siden bachelorprogrammene bruker emner fra flere 

http://www.mn.uio.no/for-ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/
http://www.mn.uio.no/for-ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/
http://www.mn.uio.no/for-ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programrevisjonen/tidsplan-interact.pdf
http://www.mn.uio.no/for-ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programrevisjonen/tidsplan-interact.pdf
http://www.mn.uio.no/for-ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programrevisjonen/tidsplan-interact.pdf


 2 

institutter er det også et større koordineringsarbeid som skal til for å få på plass 
nytt innhold på dette nivået. For masterprogrammene dreier det seg om færre 
emner pr program og disse er stort sett mer lokalt forankret enn  det som er 
tilfelle for bachelorutdanningen.  
 
For både bachelor og master er det oppnevnt programkomiteer med 
studentrepresentant og en administrativ koordinator. Oversikten over komiteer 
med medlemmer er her: http://www.mn.uio.no/for-
ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programk
omiteer.html 
 
Det foreligger  nå utkast til studieprogramportefølje på bachelor og master, men 
det er fortsatt diskusjoner om porteføljene. Et springende punkt har vært 
strukturell oppdeling (program, studieretning) og hvilket handlingsrom man har 
med hensyn på studieplasser, opptakskrav, synlighet på nettet og på vitnemål. 
Foreløpig konklusjon synes å være brede robuste programmer inndelt i 
studieretninger. Rammer for utvikling av masterprogramporteføljen og dagens 
versjon av studieprogramporteføljer er her: http://www.mn.uio.no/for-
ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programr
evisjonen/rammer-for-utvikling--av-programportefolje.pdf 
 
En hovedutfordring i programrevisjonen er å utarbeide 
læringsutbyttebeskrivelser for bachelor og master som   

• er koordinerte mellom nivåer (bachelor og master) 
• ikke bare lister opp faglige temaer, men også reflekterer tankesettet 

kandidatene skal ende opp med. 
• tydeliggjør progresjonen i kunnskap fra bachelor til master (ref Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk) 
Dette har vist seg å være en krevende oppgave for flere 
 av instituttene mens det på andre institutter har forløst betydelig nytenkning og 
en sterkere entusiasme for utdanning. I tillegg har det vist seg at disse 
prosessene krever tydelig og god ledelse. I henhold til tidsplanen skal 
læringsutbyttebeskrivelsene være ferdige før årsskiftet 2015/2016. 
 
For å støtte instituttene i arbeidet med å revidere studieprogrammene og også 
for å få løpende tilbakemeldinger fra instituttene har studieutvalget møte hver 
uke . Det arrangeres jevnlig seminarer både for erfaringsdeling mellom 
instituttene og for avklaringer som skal bidra til en felles forståelse: 
 
- 14. april ble det arrangert seminar om internasjonalisering i utdanningen 
-  7. og 8. mai ble det arrangert seminar spesielt for alle 
bachelorprogramkomiteene med hovedfokus på studentaktive 
undervisningsformer: http://www.mn.uio.no/for-
ansatte/aktuelt/arrangementer/programkomit%C3%A9seminar-interact.html 
- 12. juni  hadde studieutvalget et seminar om masterprogramporteføljen 
- 18. og 19. september ble Oslo Education Workshop arrangert av ansatte ved 
IBV og med økonomisk støtte og god deltagelse fra MN-
fakultetet: http://www.biokjemisk.com/workshop-molecular-life-sciences/ 

http://www.mn.uio.no/for-ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programkomiteer.html
http://www.mn.uio.no/for-ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programkomiteer.html
http://www.mn.uio.no/for-ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programkomiteer.html
http://www.mn.uio.no/for-ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programrevisjonen/rammer-for-utvikling--av-programportefolje.pdf
http://www.mn.uio.no/for-ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programrevisjonen/rammer-for-utvikling--av-programportefolje.pdf
http://www.mn.uio.no/for-ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programrevisjonen/rammer-for-utvikling--av-programportefolje.pdf
http://www.mn.uio.no/for-ansatte/aktuelt/arrangementer/programkomit%C3%A9seminar-interact.html
http://www.mn.uio.no/for-ansatte/aktuelt/arrangementer/programkomit%C3%A9seminar-interact.html
http://www.biokjemisk.com/workshop-molecular-life-sciences/
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- 14. oktober skal det være seminar med fokus på læringsutbyttebeskrivelser, 
erfaringsdeling blant institutter om programrevisjonen samt studentaktive 
undervisningsformer 
 
Det er et klart mål at den totale studieprogramporteføljen fremstår helhetlig. Det 
er derfor utarbeidet en rekke dokumenter for å gi felles rammer og føringer som 
bidra til en felles forståelse av hvordan utdanningen skal bygges opp. Disse er 
lagt ut på InterAct sin nettside. 
 
Profesjonell kompetanse:  
InterAct har en ambisjon om å integrere profesjonell (generell, generisk) 
kompetanse i undervisningen for å operasjonalisere utdanningsvisjonen som 
sier at våre kandidater skal lykkes faglig og profesjonelt. Våren 2015 jobbet en 
arbeidsgruppe med å tenke systematisk rundt profesjonell kompetanse og skrev 
et notat for å få en felles forståelse av hva dette innebærer: 
http://www.mn.uio.no/for-
ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programr
evisjonen/integrert-profesjonell-kompetanse.pdf 
En av konklusjonene i notatet er at profesjonell kompetanse i stor grad trenes 
gjennom studentaktive undervisningsformer. Samtidig er det velkjent at slike 
undervisningsformer er gir bedre undervisning og bedre læring.  Det er derfor 
igangsatt arbeid for å gjøre kunnskap om slike undervisningsformer lett 
tilgjengelig for våre ansatte.  
 
Det er viktig å understreke at det positive og trygge læringsmiljøet vi bygger i 
starten av studiet er en forutsetning for at studentaktiviserende undervisning 
skal fungere. Samtidig vil slike undervisningsformer kunne bidra til å 
videreutvikle læringsmiljøet. 
 
Det er nå mer eksperimentering med nye og innovative undervisningsformer 
ved MN enn før. Ved utlysning av studiekvalitetsmidler til instituttene våren 
2015 var en av føringene «innovative undervisningsmetoder i eksperimentelle 
fag». Dette for å stimulere til undervisningsutvikling i eksperimentelle fag slik 
det har skjedd i beregningsorienterte fag gjennom CSE. 
 
Navnesetting:  
Det foregår et eget arbeid med navnsetting av fakultetets 
bachelorprogramportefølje. Dette arbeidet løper parallelt med utviklingen av 
studieprogrammene, og ferdigstilles høsten 2015. Kommunikasjonsgruppa ved 
MN-fakultetet er involvert i dette arbeidet 

Lektorudanning og didaktikk 
Cathrine Tellefsen er nå ansatt som utdanningsleder for lektorprogrammet (Lep) 
og inngår i studieutvalget. Hun jobber aktivt med videreutvikling av LeP, men 
bidrar også inn i utviklingen av den regulære MN utdanningen.  Det er for øvrig 
stadig behov for å avklare rollefordelingen mellom ILS, UV og MN når det gjelder 
(LeP). 
 

http://www.mn.uio.no/for-ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programrevisjonen/integrert-profesjonell-kompetanse.pdf
http://www.mn.uio.no/for-ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programrevisjonen/integrert-profesjonell-kompetanse.pdf
http://www.mn.uio.no/for-ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programrevisjonen/integrert-profesjonell-kompetanse.pdf
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Det er etablert et didaktisk nettverk hovedsakelig med personer tilknyttet 
skolelabene, men også realfagsdidaktikere fra Institutt for lærerutdanning og 
skoleutvikling (ILS).  Fakultetet finansierer deltidsstillinger på skolelabene for å 
styrke disse gjennom øremerkede bevilginger fra UiO sentralt. Det er bevilget 
studiekvalitetsmidler for å heve den didaktiske kompetansen blant enkelte av de 
skolelabansatte.  
 
I disse dagene ferdigstilles et notat om studentaktive undervisningsformer Med 
utgangspunkt i dette notatet er det sendt søknad til Norgesuniversitetet om 
finansiering av en digital ressurs for studentaktive undervisningsformer. Denne 
er ment som en lett tilgjengelig kunnskapskilde for våre ansatte for å gjøre det 
enkelt å ta i bruk slike undervisningsformer. 

Læringsmiljø 
De siste årene har det skjedd mye nytt innen studentmottak, studentoppfølging 
og læringsmiljø. Velkomstdagen og studiestartsuken blir stadig videreutviklet. 
Det samme gjelder programseminarene som nå gjennomføres for alle 
programmene tidlig i høstsemesteret for nye studenter. HMS er fra og med 
høsten 2015 koplet til arbeidet med læringsmiljø ved nye e-
læringskurs: https://ehms.uio.no/#/1/en. Med høyere innslag av 
studentaktiviserende undervisningsformer vil også læringsmiljøet utvikles 
videre.   
 
Med utgangspunkt i fakultetets studentoppfølging i første studieår, er det sendt 
inn søknad til NOKUT om utdanningskvalitetsprisen 2016. 

Kultur for læring 
Grunntankene i InterAct har ikke fremkalt store motforestillinger verken på 
fakultetet eller andre steder der de har blitt presentert. Tvert imot.  Å iverksette 
disse grunntankene er derimot en krevende prosess på instituttene idet det 
forutsetter endringsledelse som greier å formidle en god visjon, konkretisere 
den og få med seg ansatte. 
 
Prosjektledelse og -gruppe legger vekt på å ha mange og varierte arenaer og 
møteplasser som utdanningsseminarer, lokale instituttseminarer, samtaler, 
møter etter behov, gode nettsider samt bygging av et godt nettverk blant 
utdanningslederne. Informasjonsbehovet ved slike prosesser er stort og det er 
avgjørende å hele tiden være innstilt på å ha en god dialog for å få en utvikling 
som er bredt forankret. 
 
For å stimulere til utvikling og nytenking har det også de siste årene vært lyst ut 
studiekvalitetsmidler til instituttene. For 2015 ble det delt ut i overkant av 2 
millioner kroner. 
 
Det er betydelig interesse for arbeidet ved MN-fakultetet både på resten av UiO 
og utenfor UiO, og InterAct har vært presentert gjennom mange foredrag.. 
Tilbakemeldingene er at InterAct representerer verdier og visjoner som er enkle 
og naturlige og som mange ønsker seg, men som ofte står i kontrast til 
tradisjoner og derfor er krevende å få realisert. 

https://ehms.uio.no/#/1/en
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Veien videre 
Programkomiteene arbeider denne høsten med følgende: 

- Læringsutbyttebeskrivelser 
- Emnematriser og emnedesign som ivaretar de overordnede intensjonene 

for programmene (inkludert MN-kvalitetene) 
- Internasjonalisering i programmene 
- Studentaktive undervisningsformer som fremmer den profesjonelle 

kompetansen 
 

På fakultetsnivået er det i tillegg til å støtte instituttene i deres arbeid også fokus 
på å : 

- planlegge og informere om overgangsordninger for studenter som er 
underveis i studiet 

- bruke erfaringer og ideer fra InterAct prosessen til å videreutvikle ph.d. 
utdanningen  

- få etablert gode samhandlingsmønstre rundt utdanning og undervisning 
 

Oppsummering 
Kort oppsummert er statusen på InterAct følgende: 

- læringsutbytte er vanskelig å skrive og mange vil raskt komme i gang med 
detaljplanlegging av emner 

- studieprogramporteføljen er ikke endelig avgjort 
- det er mer diskusjon og samarbeid på tvers av institutter både når det 

gjelder studieprogrammer og emner 
- enkelte institutter har fått til en mer aktiv intern samhandling gjennom 

prosessen 
- prosessen er ressurskrevende for de som er involvert i utdanning 
- fokuset på utdanning ved MN har blitt sterkere  
- interesse fra andre enheter ved UiO om utdanningssatsingen 
- krevende lederutfordring for utdanningsledere, programkomiteledere og 

enkelte steder instituttledere 
- det skjer en god del mer utdanningsutvikling og nytenking rundt 

utdanning og undervisning enn tidligere 
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