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Revisjon av kvalitetssystem for utdanning 

En arbeidsgruppe nedsatt av dekani ledermøte har arbeidet i 2020 med revisjon av UVs 
kvalitetssystem for utdanning. Vedlagt følger en rapport fra arbeidsgruppen med to vedlegg, et 
vedlegg med utkast til systembeskrivelse og et vedlegg med rutinebeskrivelser.  

Utkastene er foreløpige dokumenter som vil måtte bearbeides videre av utdanningsfaglig og 
politisk ledelse ved fakultet og institutter i 2021 i lys av blant annet UiOs systembeskrivelse som 
behandles i Universitetsstyret 8. desember 2020. 

Fakultetsstyret inviteres til å komme med innspill til rapport og utkast generelt og til fire aspekter 
spesielt:  

1. Valg av modeller.  

På side 2-3 i rapporten fra arbeidsgruppen omtales ulike modeller for system- og rutinebeskrivelser 
på fakultets- og instituttnivå. Det er redegjort for ulike synspunkter i arbeidsgruppen og for den 
tenkningen som nåværende fakultetsledelse har lagt til grunn.  

Fakultetsledelsen og arbeidsgruppen ønsker synspunkter på modellvalg. 

2. Forholdet mellom emne- og programevaluering. 

I UiOs utkast til ny systembeskrivelse er det skissert en ordning hvor emner evalueres hver gang de 
gjennomføres og hvor emneansvarlig skriver en kortfattet oppsummering som deles med emneeier 
og med studentene og som følges opp av emneansvarlig og inngår i den jevnlige videreutvikling av 
studieporteføljen.  

Dette er lagt til grunn i UV-fakultetets utkast til systembeskrivelse (se vedlegg 2, side 4) og 
rutinebeskrivelse for emneevaluering (se vedlegg 3, side 2-5). Det har vært ulike synspunkter i 
arbeidsgruppen på hvilken hyppighet og hvilket omfang som er ønskelig for rapportering av 
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emneevaluering. Et anliggende her er at rapportene bør gi tilstrekkelig informasjon for periodisk 
programevaluering. 

Fakultetsledelsen og arbeidsgruppen ønsker synspunkter på omfang og hyppighet i rapportering av 
emneevaluering.  

3. Rutiner for oppfølging 

Et viktig element i kvalitetssystemet er rutinene for oppfølging av evalueringer, både på emne-, 
program- og institutt- og fakultetsnivå. Oppfølgingsrutiner er omtalt i UV-fakultetets utkast til 
systembeskrivelse (se vedlegg 2, side 4 og 5) og i utkast til rutinebeskrivelse for programevaluering 
(se vedlegg 3, s. 25-26) og emneevaluering (se vedlegg 3, s. 4-5). Et drøftingstema er hvor konkret 
og detaljert informasjonen om oppfølgingsrutiner og -prosesser bør være i beskrivelsene. 

Fakultetsledelsen og arbeidsgruppen ønsker synspunkter på oppfølgingsrutiner. 

4. Synliggjøring av studentenes rolle 

Utkastene til dokumenter har forsøk å synliggjøre studentenes rolle i evaluerings- og 
kvalitetsarbeidet både når det gjelder deltakelse, eierskap og tilgang til evalueringsresultater. 

Fakultetsledelsen og arbeidsgruppen ønsker synspunkter på hvordan studentrollen kan 
synliggjøres og ivaretas på en formålstjenlig måte. 

 
Med hilsen 
 
Jon Magne Vestøl 
studiedekan 
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fakultetsdirektør 
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Kvalitetssystemet ved UV-fakultetet 
Rapport fra arbeid i 2020 i en arbeidsgruppe oppnevnt av dekani ledermøte. 

INNLEDNING 

Medlemmer og møteaktivitet i 2020 

 Tone Kvernbekk, faglig undervisningsleder IPED 
 Yngvild Dahl, avdelingsleder IPED 
 Melanie Kirmess, faglig studieleder ISP 
 Siri Høgseth, avdelingsleder ISP 
 Gerke Doetjes, faglig undervisningsleder ILS 
 Lisa Utnem, rådgiver ILS 
 Siri Andrea Paulsen Heslien, seniorkonsulent CEMO 
 Simon Ormestad Eid og Karl Henrik Storhaug Reinås, studenter 
 Line Sletten, seksjonssjef UV 
 Ariel Sevendal, rådgiver UV 
 Jon Magne Vestøl, studiedekan UV 

Arbeidsgruppen har hatt åtte møter i 2020.  

 

Premisser fra arbeidsgruppens første fase 2019 

Arbeidsgruppen gjennomførte første del av sitt arbeid i 2019 og la fram en rapport for Dekani ledermøte 
ved fakultetet 5. desember 2019. En oppsummering av anbefalingene i rapporten finnes i Vedlegg 1. 

Arbeidet i 2019 fokuserte på tre aspekter: 

 Gjennomgang av UVs nettsider i lys av NOKUTs studietilsynsforskrift.  
 Tilfang av mulige nye datakilder fra Tableau, Canvas, Inspera.  
 Behov for videre utvikling av UVs evalueringsrutiner, blant annet for å kunne gjøre 

sammenligninger på tvers av studieprogram. 

Arbeidsgruppen foreslo en videreføring av arbeidet i 2020 med to hovedfokus:  

 Våren 2020: Gjennomgang av nettsidene på fakultetets- og enhetsnivå i lys av 
studietilsynsforskriften. Substansielle endringer drøftes på relevant ledelsesnivå.  

 Høsten 2020: Gjennomgang og drøfting av evalueringsdesign for program- og emneevaluering. 
Formålet er å utvikle evalueringsmodeller som gir kvalitetssikret dokumentasjon som er 
formålstjenlig for arbeid med studiekvalitet 

Dekani ledermøte gav støtte til å fortsette arbeidet med de skisserte hovedfokus. Dette ble lagt til grunn 
for arbeidet i 2020. 

Arbeidet i andre fase, 2020. 
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Arbeidet har bestått i utvikling og drøfting av notater og dokumenter.  

Arbeidsgruppen la fram et notat for Dekani ledermøte 6. februar 2020. Dette gjaldt avklaring av en del 
prinsipielle føringer for kvalitetssystemet og de tilhørende nettsidene på fakultet og institutter. 
Føringene som ble lagt er oppsummert i Vedlegg 2. 

 

Endrede premisser for arbeidet i 2020 

To forhold har påvirket arbeidsprosessen i 2020. Det gjelder endringer i premisser som følge av UiOs 
arbeid med revisjon av kvalitetssystemet og det gjelder effekter av korona-pandemien.  

Våren 2020 startet UiO sentralt et arbeid med å revidere UiOs beskrivelse av kvalitetssystemet. Et utkast 
til revidert beskrivelse var gjenstand for en runde med innspill fra fakultetene i oktober 2020, og 
systembeskrivelsen har deretter gjennomgått justeringer og blir etter planen lagt fram for 
Universitetsstyret 8. desember 2020. Arbeidsgruppen har arbeidet med utgangspunkt i UiOs utkast til 
revidert systembeskrivelse og har så langt det har vært mulig lagt UiOs utkast til grunn. At arbeidet på 
UiO og UV har gått parallelt har komplisert og forsinket prosessen i arbeidsgruppen, fordi man har 
måttet avvente avklaringer av nye premisser. 

Korona-pandemien som slo inn i mars har også påvirket arbeidet fordi gruppens medlemmer er tungt 
involvert i arbeid med organisering og utvikling av undervisning og eksamensordninger og har måttet 
rette en stor del av sin oppmerksomhet og arbeidsinnsats mot korona-relaterte utfordringer. Dette har 
begrenset arbeidet med modeller for evaluering som var skissert som et særlig fokusområdet for 
arbeidsgruppen høsten 2020.  

 

NOEN OVERORDNEDE FØRINGER 

Kvalitetssystem og ulike nivåer 

UiOs reviderte beskrivelse skisserer et konsept med en mer prinsipielt orientert systembeskrivelse for 
UiO og konkretiserende rutinebeskrivelser på lokalt nivå. Arbeidsgruppen og fakultetsledelsen har 
vurdert ulike modeller for tillemping av dette (Tabell 1). 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 
UiO-nivå UiO-

systembeskrivelse 
UiO-
systembeskrivelse 

UiO-systembeskrivelse 

Fakultetsnivå 
System-
beskrivelse 

(Kort nettside med 
henvisning til UiOs 
systembeskrivelse og 
de lokale 
rutinebeskrivelsene) 

(Kort nettside med 
henvisning til UiOs 
systembeskrivelse)  

Tillempet versjon av UiOs 
systembeskrivelse.  
 

Fakultetsnivå 
Rutine-
beskrivelse 

(Ingen fakultære 
rutinebeskrivelser) 

Felles rutine-
beskrivelser som 
knytter an til og 
operasjonaliserer 
UiO/UVs 
systembeskrivelse 

Felles rutine-beskrivelser 
som knytter an til 
operasjonaliserer 
UiO/UVs 
systembeskrivelse 



3 

Institutt-
/program-/ 
emnenivå 
Rutine-
beskrivelse 

Lokale rutine-
beskrivelser som 
knytter an til og 
operasjonaliserer 
UiOs 
systembeskrivelse 

(Kort side med 
lenker til system- og 
rutinebeskrivelser og 
med informasjon om 
særskilte betingelser 
for kvalitetsarbeid 
ved enheten.) 

(Kort side med lenker til 
system- og 
rutinebeskrivelser og med 
informasjon om særskilte 
betingelser for 
kvalitetsarbeid ved 
enheten.) 

Tabell 1: Modeller for system- og rutinebeskrivelse på ulike nivåer 

Modell 1 konsentrerer beskrivelser på UiO-nivå (systembeskrivelse) og institutt-nivå (rutinebeskrivelser) 
og minimaliserer beskrivelser på fakultetsnivå. Modell 2 og 3 samler beskrivelser lokalt mest mulig på 
fakultetsnivå, men med den forskjell at modell 2 minimaliserer fakultetets systembeskrivelse mens 
modell 3 lar systembeskrivelsen inkludere hovedinnhold fra UiOs systembeskrivelse  

Fakultetsledelsen har lagt til grunn tilnærming i tråd med modell 3 ut fra følgende hensyn: 

 Beskrivelsen på fakultetsnivå må tydeliggjøre at studiekvalitet er et fakultært ansvarsområde, 
forankret hos dekanen som den som godkjenner emne- og programplaner. 

 Det er behov for en forholdsvis grundig tekst som beskriver kvalitetssystemet på fakultetsnivå. 
Det vil si en tekst som tydeliggjør prinsipper og føringer i UiOs systembeskrivelse og tillemper og 
konkretiserer denne i lys av lokale betingelser.   

 Det er ønskelig med mest mulig felles rutinebeskrivelser for evalueringsarbeid ved fakultetets 
enheter for å styrke mulighetene for drøfting og oppfølging av studiekvalitet på tvers av 
studieprogram. Forhold ved enkelte studieemner og program som krever en alternativ 
tilnærming bør så langt det er mulig synliggjøres som varianter innenfor de felles rutiner. 

Med dette som utgangspunkt har arbeidsgruppen drøftet et utkast til en systembeskrivelse for UV-
fakultet og felles rutinebeskrivelser for emneevaluering, periodisk programevaluering og ekstern 
evaluering av vurderingsordningen. Disse er nærmere omtalt nedenfor. 

Det har vært ulike synspunkt i arbeidsgruppen på valg av modell. Noen av gruppens medlemmer og 
deres lokale studieledelse har argumentert for en minimalisering av fakultetets systembeskrivelse for å 
unngå overlapping med den sentrale UiO-beskrivelsen. 

Ut fra de grunner som er anført ovenfor har fakultetsledelsen valgt å legge fram en utførlig 
systembeskrivelse til drøfting i dekani ledermøte og fakultetsstyre. Synspunktene fra disse drøftingene 
vil gi føringer for det videre arbeidet med ferdigstilling av dokumentene som vil skje i 2021 under nytt 
dekanat. 

MERKNAD: Tilføyelser gjøres her hvis flere av dokumentene også legges fram. 

Kvalitetssystem og kvalitetsbegrep 

I rapporten fra 2019 viste arbeidsgruppen til at styringsdokumenter omtaler kvalitet i form av 
«dimensjoner» eller «områder», mens man i forskningslitteratur peker på ulike forståelser av kvalitet. 
Det ble vist til Harvey og Green (1993) som skjelner mellom kvalitet som «exception» (det fremragende, 
uoppnåelige), kvalitet som «perfection» (kriteriebasert, gradert), kvalitet som «fitness for purpose» (det 
hensiktsmessige, formålstjenlige), kvalitet som «value for money» (brukerorientert, utbytteorientert) og 
kvalitet som «transformation» (med fokus på danning, personlig vekst, en merverdi ved utdanning). 
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Arbeidsgruppen la til grunn en kvalitetsforståelse med vekt på kriterier for akademisk, forskningsbasert 
kunnskapsbygging («perfection») og med vekt på utdanningen som svar på samfunnsoppdrag og som 
profesjonsrettet utdanning («fitness for puropse»). Men arbeidsgruppen ønsket samtidig å ivareta en 
åpenhet også i forhold til brukervurdering og en personlige vekstdimensjon der hvor det framtrer som 
relevant. Den forståelsen av kvalitet som legges til grunn vil være av betydning for valg av 
evalueringsdesign og evalueringskilder i UVs kvalitetsarbeid. 

Kvalitetsarbeid, evaluering og gyldighet 

I rapporten fra 2019 inngikk også et notat fra CEMO om reliabilitet og validitet i evaluering av studier. 
CEMO pekte på at reliable og valide evalueringer krever at man inkluderer flere og ulike 
informasjonskilder: for eksempel student-evalueringer, rapporter fra undervisere, vurderinger av 
kursmateriell, ansattes hverandre-vurdering av undervisning, en-til-en-drøftinger av 
undervisningspraksis, mentor-ordninger og lærersamarbeid. CEMO understreket også at kurs-
evalueringer fra studenter ikke i seg selv er presise instrumenter for å måle undervisningseffektivitet og 
undervisningskvalitet og at måling av noen kvalitetsaspekter kan kreve gjentatte undersøkelser. 
Synspunktene fra CEMO vil være av betydning for utforming av evalueringsdesign og tilfang av kilder i 
evalueringsarbeidet. 

Kvalitetssystem og forholdet mellom resultat- og prosess 

Arbeidsgruppen har drøftet hvilken kunnskap nåværende evalueringspraksis gir og om det er aspekter 
ved studiekvaliteten som ikke fanges inn på en tilfredsstillende måte. Det er pekt på at det ville vært 
ønskelig med mer kunnskap om studenters læringsprosesser. Dette kan gjelde læringsprosess innenfor 
et emne, men det gjelder vel så mye hvordan studenter bygger kunnskap på tvers av enkeltemner og 
over tid gjennom studieforløpet på et program. Hvis slike anliggender skal realiseres, vil det implisere 
systemiske føringer som stimulerer dette og rutiner og evalueringsverktøy som legger til rette og 
muliggjør dette. Dette er forhold som så langt ikke er synliggjort i systembeskrivelsen eller 
rutinebeskrivelsene i særlig grad, men som vil være viktige å avklare i det videre arbeidet.   

 

OM UTKASTET TIL SYSTEMBESKRIVELSE FOR UV-FAKULTETET 

Utkast til systembeskrivelse for UV-fakultetet fra nåværende fakultetsledelse er vedlagt (Vedlegg 3). 
Dokumentet er tenkt lagt ut som en nettside med intern-lenker («bokmerker») til de enkelte 
hoveddelene slik at disse også kan lenkes opp direkte fra andre nettsider i UVs evalueringssystem. UV-
fakultetets systembeskrivelse er lagt tett opp til UiOs systembeskrivelse og er disponert i de samme fire 
hoveddeler og med underpunkter som UiOs beskrivelse:  

1. Formål og oppbygging 
2. Ansvar og medvirkning 
3. Kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsarbeidet  

(Periodisk programevaluering. Emneevaluering. Evaluering av vurderingen eller 
vurderingsordningene. Analyser og undersøkelser. Si fra-systemet for studenter. Forsknings- og 
utviklingsaktiviteter.) 
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4. Oppfølging og videreutvikling av utdanningsvirksomheten  
(Lederansvaret. Kollegial involvering, utvikling av læringsmiljø og samarbeid på tvers. 
Virksomhetsstyring. Etablering, endring og nedlegging av studier.) 

Utkastet er fortsatt et dokument i prosess og inneholder noen merknader til punkter hvor det er behov 
for avklaring eller konkretisering og utdyping. Det gjenstår også noe arbeid med å kvalitetssikre 
beskrivelsen i forhold til krav i Studietilsynsforskriften og de føringene som ble lagt av Dekani ledermøte 
i februar 2020 (jfr Vedlegg 2). 

Det kan videre pekes på noen anliggender som vil være viktige å ivareta i den endelige utformingen for 
at kvalitetssystemet skal framstå som robust i møte med eksterne evalueringer. Dette handler om å 
sikre tilstrekkelig ledelsesmessig forankringen av kvalitetssystemet, å sikre tilstrekkelig eierskap hos 
ansatte og studenter og å sikre rutiner for oppfølging og oppretting av svakheter. Omtaler av disse 
aspektene i systembeskrivelsen kan synliggjøre formelt ansvar og synliggjøre prosedyrer, organer og 
arenaer hvor kvalitetssikringsarbeidet utføres. Men det er også av betydning at beskrivelsene blir 
operative i det faktiske kvalitetsutviklingsarbeidet som finner sted i organisasjonen.  

 

OM UTKASTENE TIL RUTINEBESKRIVELSER PÅ UV-FAKULTETET 

Ved utarbeidelse av rutinebeskrivelsene ble det lagt til grunn at de skulle forankres i relevante deler av 
systembeskrivelsen ved UiO/UV med lenker direkte til disse delene. Rutinebeskrivelsen er komponert 
omkring de momentene som er anført i systembeskrivelsene og tilført konkretiserende elementer som 
dels er modifiseringer av eksisterende rutiner og praksis og dels momenter som er utviklet gjennom 
prosessene i arbeidsgruppen.   

 

Utkast til rutine for emneevaluering 

Utkast til rutinebeskrivelse for emneevaluering er lagt ved (Vedlegg 4). Rutinen består av en beskrivelse 
med flere vedlegg. Vedleggene er tenkt som egne nettsider lenket opp med marglenker i selve 
rutinebeskrivelsene 

Oversikt over vedleggene (her er de kalt undervedlegg til Vedlegg 4) 

 Undervedlegg 4.1A: Eksempel på evalueringsskjema, utførlig versjon 
 Undervedlegg 4.1B: Eksempel på evalueringsskjema, kort versjon 
 Undervedlegg 4.2: Kilder for emneevaluering 
 Undervedlegg 4.3: Temafelt og spørsmålseksempler 
 Undervedlegg 4.4: Om evalueringsformer 

MERKNAD: Her lages en justert versjon av det følgende når UiOs utkast foreligger. 

I UiOs utkast til systembeskrivelse er det skissert at bare underveisevaluering av emner skal være 
obligatorisk, og at det avgjøres lokalt om det skal foretas en mer helhetlig evaluering og rapportering av 
emnet. Det gjenstår å se hvordan dette blir formulert i det forslaget til systembeskrivelse som blir lagt 
fram for Universitetsstyret i desember 2020. Dersom bare underveisevaluering gjøres obligatorisk, må 



6 

UV-fakultetet og dets enheter avklare nærmere hvordan man vil forstå dette. Dersom det bare foretas 
underveisevalueringer uten oppsummerende rapporter, vil det innebære at programevalueringer ikke 
har underlagsmateriale å bygge på fra emneevalueringer. Resultater fra evalueringsarbeidet vil heller 
ikke være dokumentert for eksterne aktører og tilsynsmyndigheter. 

I arbeidsgruppens drøftinger er det skissert noen ulike modeller man kan tenke seg for å ivareta behovet 
for dokumentasjon, gitt at et slikt krav ikke stilles i UiOs systembeskrivelse: 

Tre mulige modeller: 
1) Underveisevaluering og en mer helhetlig evaluering med rapport hver gang emnet undervises. 
Rapporten inngår som underlagsmateriale for programevaluering. 
2) Underveisevaluering uten rapport hver gang emnet undervises. En mer helhetlig evaluering med 
rapport hver tredje gang emnet undervises. Rapporten inngår som underlagsmateriale for 
programevaluering. 
3) Underveisevaluering hver gang emnet undervises med en kort oppsummering av endringer som er 
gjort/bør gjøres. Oppsummeringen legges ut i evalueringsportalen og inngår som underlagsmateriale for 
programevaluering. 

Det framstår som vesentlig at et ferdigstilt kvalitetssystem for UV-fakultetet har avklart og sikret 
behovet for nødvendig dokumentasjon. Det gjenstår også et arbeid med å avklare hvilke aspekter ved 
emner som er nødvendige å inkludere og hvilke som kan være ønskelige å inkludere, og hvilke typer 
datakilder som er egnet til å skaffe en kunnskap om disse aspektene som har tilstrekkelig metodologisk 
gyldighet.  

 

Utkast til rutine for periodisk programevaluering 

Det vedlagte utkastet til rutinebeskrivelse for periodisk programevaluering (Vedlegg 5) er basert på 
utkastet til systembeskrivelse fra UiO/UV med en angivelse av tentative innholdsmomenter til rapport. 
Aktuelt med vedlegg om kilder og tema/spørsmålsformer, eventuelt felles/koordinert for emne- og 
programevaluering. 

Utkastet til rutinebeskrivelse har følgende struktur 

 Generelt 
o Ansvar. Regularitet. Innhold 

 Særskilt om egeneevaluering 
o Innhold og gjennomføring. Rapportering. Studenters andel. 

 Særskilt om den eksterne evalueringen 
o Ansvar. Innhold og gjennomføring. Rapportering. Studenters andel. 

 Samlet rapportering og oppfølging.  
o Samlet rapportering. Oppfølging institusjonelt. Studenters tilgang til resultater og andel i 

oppfølgingen 
 Vedlegg: Maler for rapporter (veiledende angivelse av innholdsmomenter, kildegrunnlag etc) 
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Rutinebeskrivelsen vil måtte utformes med en balanse mellom nødvendige føringer og selvstendighet. 
Det at programevalueringer gjennomføres bare hvert sjette år, innebærer en viss sårbarhet i forhold til 
kompetanse. Ved skifter i administrative funksjoner og utdanningsledelse vil det erfaringsmessig oppstå 
situasjoner hvor de som har ansvar for igangsetting og gjennomføring av en programevaluering, ikke har 
vært involvert i slikt arbeid tidligere, og derfor har behov for konkret informasjon om prosedyrer for 
oppnevning og gjennomføring. 

I det videre arbeid med utforming og ferdigstilling av rutiner for programevaluering vil det, som for 
emneevalueringen, være behov for avklaringer av forholdet mellom emne- og programevalueringer, og 
avklaringer av hvilke aspekter som skal dekkes og hvilke tilfang og analyser av data som er nødvendige 
og ønskelige. 

 

(Utkast til rutine for evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen) 

(Det er utarbeidet et utkast. Men dette punktet i evalueringsordningen er tatt ut av det siste forslaget til 
systembeskrivelse ved UiO, utkastet er dermed ikke tatt med i rapporten).  

 

OM ØVRIGE KOMPONENTER PÅ UV-FAKULTETET 

En nettside med informasjon til studentene om kvalitetssystem og kvalitetsarbeid 

Arbeidsgruppen har drøftet behovet for å gi studenter innsyn i og tilgang til kvalitetssystemet og 
kvalitetsarbeidet. Det er laget et utkast til nettside under studier som skal inneholde kort informasjon og 
lenker til viktige sider i kvalitetssystemet (Vedlegg 7) 
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https://www-adm.uv.uio.no/studier/studiekvalitet/index.html?vrtx=admin 

 

Evalueringsportal 

Arbeidsgruppen har drøftet ordningene for publisering av rapporter fra emne- og programevalueringer 
(Vedlegg 8). Det er enighet om at det er ønskelig med en felles nettportal hvor alle evalueringer fra 
fakultetets studieprogram blir gjort tilgjengelige.  

Arbeidsgruppen foreslår at det fortsatt skal lenkes til evalueringsrapporter fra emnesider og 
programsider, men at denne lenken nå går til evalueringsportalen. 

Når det gjelder rapportering, er det behov for videre avklaringer av hvilken form og innhold rapportene 
skal ha. Det vil være behov for å skjerme innhold i rapporter fra offentligheten i tilfeller hvor 
informasjonen kan være gjenkjennelig på personnivå. Arbeidsgruppen har pekt på at det kan være 
ønskelig at man i en rapport utformer en oppsummerende del som publiseres, mens resten av 
rapporten er tilgjengelig for intern bruk. 

Studenter har i tillegg rett til innsyn i resultater av undersøkelser de selv har deltatt i. I tilfeller hvor slike 
resultater ikke er oppsummert i en publisert rapport må dette ivaretas på andre måter.  

 

 

https://www-adm.uv.uio.no/studier/studiekvalitet/index.html?vrtx=admin
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Grafiske framstillinger: årshjul og ansvarsmatrise 

Arbeidsgruppen har utarbeidet noen utkast til grafiske visualiseringer (Vedlegg 9). Årshjulet synliggjør 
det rullerende arbeidet med studiekvalitet og hvilke organer som har en sentral funksjon i dette 
arbeidet. Matrisen over ansvarsforhold synliggjør hvem som har formelt og operativt ansvar for de ulike 
delene av kvalitetssystemet. 

 

OM LOKALE NETTSIDER PÅ INSTITUTTNIVÅ 

De nåværende nettsidene i UVs kvalitetssystem er preget av til dels omfattende sidestruktur slik det 
framgår av denne grafiske framstillingen: 

 

Dersom man utvikler sider som i størst mulig grad er felles på tvers av studieprogram, vil denne 
strukturen kunne kraftig forenkles. Instituttene vil da i stor grad kunne vise til fakultære system- og 
rutinebeskrivelser og presisere særskilte forhold for enkelte emner og program, i den grad det ikke lar 
seg gjøre å inkludere slike særlige forhold som merknader i de felles beskrivelsene. 

I det videre arbeidet vil det være vesentlig å avklare hvordan forholdet mellom beskrivelser på 
fakultetsnivå og instituttnivå kan tilrettelegges på en måte som synliggjør de prinsipielle ansvarsforhold 
og samtidig sikrer at systembeskrivelse og rutinebeskrivelser får en form som gjør dem tilgjengelig og  
anvendbare i det løpende kvalitetsarbeidet.  

 

OM VIDERE ARBEID 
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Som beskrevet i det foregående, gjenstår det en del arbeid med å ferdigstille de dokumentene som nå 
foreligger som utkast. 

I tillegg gjenstår det et, potensielt mer langsiktig, arbeid med å utvikle design for emne- og 
programevaluering. Fakultetet sitter på kompetanse innenfor evaluering (CEMO) og på utvikling av 
studiedesign (studiekvalitetsprosjekter, meritterte undervisere etc), som sammen vil kunne gi viktige 
innspill til utforming av evalueringsformer som har høy validitet og som er tettere på studenters 
læringsprosess enn det som er mulig i tradisjonelle spørreundersøkelser. 

Behovet for evalueringsformer og evalueringsdesig som kan følge studenters læring på tvers av emner 
og gjennom studieløp er et annet anliggende som bør følges opp videre. 

Et siste moment handler om å skape et genuint eierskapsforhold til evaluering blant studenter, faglig 
ansatte og administrativt ansatte.  

 

 

OVERSIKT OVER VEDLEGG 

 VEDLEGG 1: Forslag til tiltak fra arbeidsgruppens rapport, desember 2019  
 VEDLEGG 2: Prinsipielle avklaringer i dekani ledermøte 6.2.2020 
 VEDLEGG 3: Utkast til systembeskrivelse for UV-fakultetet 
 VEDLEGG 4: Utkast til rutinebeskrivelse for emneevaluering 
 VEDLEGG 5: Utkast til rutinebeskrivelse for periodisk programevaluering 
 VEDLEGG 6: Utkast til rutinebeskrivelse for evaluering av vurderingsordningen 
 VEDLEGG 7: Utkast til nettside med studentinformasjon om UVs evalueringssystem 
 VEDLEGG 8: Utkast til evalueringsportal for UV-fakultetet 
 VEDLEGG 9: Utkast til grafiske framstillinger (årshjul og ansvarsmatrise) 
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VEDLEGG 1: Forslag til tiltak fra arbeidsgruppens rapport, desember 2019  

Tiltak 1: Det foretas en gjennomgang av nettsidene som beskriver kvalitetssystemet på fakultetets- og 
enhetsnivå for å bringe informasjonen i samsvar med kravene i studietilsynsforskriften. Endringer i 
retningslinjer og rutiner som måtte være påkrevet for å bringe kvalitetssystemet i samsvar med 
forskriften, må drøftes på relevant ledelsesnivå.  

 

Følgende delpunkter vil inngå i en vurdering og avklaring: 

 Tydeliggjøring av premisser: formål, kvalitetsaspekter. 
 Avklaring av hvilke deler av kvalitetssystemet som skal beskrives på nettsidene og i hvilken 

detaljeringsgrad. 
 Vurdering av kvalitetssystemets tilgjengelighet og synlighet i UVs web-struktur (herunder 

spørsmålet om målgruppe for beskrivelsen). 
 Avklaring av forholdet mellom beskrivelse på fakultetsnivå og enhetsnivå, og grad av samkjøring 

mellom enhetene. 
 Avklaring av forholdet mellom obligatoriske, anbefalte og valgfrie ordninger innenfor 

kvalitetssikringsarbeidet.    
 Avklaring av kvalitetssystemets forankring i UVs strategi (Forskriften § 4, første ledd)  
 Avklaring av hvilke “vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentens 

læringsutbytte” som skal synliggjøres på fakultets- og enhetsnivå (Forskriften § 4, første ledd).  
 Vurdering av og synliggjøring av hvordan kvalitetssystemet er forankret i institusjonens styre og 

ledelse på alle nivåer (Forskriften, § 4, andre ledd)  
 Vurdering av hvordan kvalitetsarbeidets bidrag til å fremme en kvalitetskultur skal omtales 

(Forskriften § 4, andre ledd)   
 Vurdering av hvordan kvalitetssystemet refererer til krav i forskrifter, inkludert 

studietilsynsforskriftens paragraf 2 (Forskriften § 4, tredje ledd).  
 Vurdering av hvordan systematisk innhenting av informasjon fra relevante kilder skal beskrives 

og dokumenteres (Forskriften § 4, fjerde ledd). 
 Vurdering av beskrivelse av oppfølgingsrutiner for å sikre at kunnskapen fra kvalitetsarbeidet 

brukes til å utvikle kvalitet og avdekke og rette opp sviktende kvalitet (Forskriften § 4, femte 
ledd). 

 Vurdering av hvordan beskrivelsen av systemet kan tydeliggjøre at resultater fra 
kvalitetsarbeidet utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget for strategisk utvikling av 
studieportefølje (Forskriften § 4, sjette ledd) 

 

Tiltak 2: Det foretas en gjennomgang og drøfting av evalueringsdesign for program- og 
emneevaluering på studieprogrammene. Målet er å utvikle noen modeller for slike evalueringer som kan 
tilfredsstille behov for dokumentasjon og danne utgangspunkt for studiekvalitetsarbeid. Dette må ha en 
optimal grad av reliabilitet/validitet/troverdighet. 
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Aktuelle delpunkter for en slik gjennomgang: 

 Avklaring av premisser: kvalitetsaspekter, eksterne føringer (forskrifter) 
 Avklaring av interne informasjonsbehov, administrativt og faglig 
 Vurderinger av forholdet mellom undervisning og evaluering: separasjon versus integrasjon 
 Skissering av tentative modeller: tilfang og kombinasjon av datakilder, utvalg, 

analysemuligheter, regularitet 
 Vurdering av metodisk reliabilitet/validitet/troverdighet  
 Vurdering av ressursbehov ved gjennomføring av ulike modeller 
 Framlegg av utkast til anbefalte evalueringsmodeller 

 

VIDERE FRAMDRIFT 
Arbeidsgruppen foreslår at de to tiltakene gjennomføres i 2020 og at nåværende arbeidsgruppe 
videreføres med nødvendig supplering av kompetanse. Det foreslås to arbeidsfaser med utgangspunkt i 
de to tiltakene: 

Fase 1, våren 2020: Gjennomføring av tiltak 1: Gjennomgang av fakultetets og enhetenes nettsider og 
implementering av nødvendige endringer i beskrivelse av kvalitetssystemet og drøfting med relevante 
ledelsesinstanser der det er behov for endring av retningslinjer og rutiner.  

Fase 2, høsten 2020: Gjennomføring av tiltak 2: Gjennomgang og drøfting av modeller for 
evalueringsdesign på program- og emnenivå.  
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VEDLEGG 2: Prinsipielle avklaringer i dekani ledermøte 6.2.2020 
 
Dekani ledermøte ved UV-fakultetet drøftet kvalitetssystemet ved UV-fakultetet i lys av krav og føringer 
i Studietilsynsforskriften. Møtet la følgende føringer til grunn for UVs kvalitetssystem: 
 

 Synlighet. Kvalitets-systemet bør gjøres mer synlig i web-strukturen, eksempelvis ved å linkes 
tydelig opp under beskrivelse av evalueringsrutiner på emne- og programsider. 

 Student-deltakelse. Student-deltakelse bør skrives tydeligere inn og framheves i kvalitets-
systemet, for eksempel ved å legge inn formuleringer om dette i tekstavsnitt hvor dette er 
relevant. 

 Forankring i strategi. Fakultetets nettside bør referere til fakultetets overordnede 
styringsdokumenter med årsplan som operasjonalisering av disse. 

 Dekning av «vesentlige» kvalitetsområder. Det bør spesifiseres på fakultets- og enhetsnivå om 
hva som er «vesentlige områder», med rom for en viss variasjon i henhold til de enkelte 
programmers særskilte profil. 

 Forankring i styre og ledelse. Systemet på fakultetsnivå forankres hos dekan og fakultetsstyret. 
Systemet på instituttnivå forankres hos instituttleder og instituttstyret. 

 Kvalitetsarbeidets bidrag til kvalitetskultur. Ordninger som sikrer at kvalitetsarbeidet bidrar til 
å fremme kvalitetskultur, beskrives eksplisitt på fakultets- og instituttnivå i form av noen 
punkter på prosessnivå knyttet til midtveisvurdering, formativ vurdering og hverandrevurdering. 

 Oppfyllelse av krav i forskrifter. Beskrivelser av programevaluering skal ha eksplisitte 
henvisninger til forskriftene, primært av hensyn til eksternt tilsyn, og ikke på for detaljert nivå. 
(Mer detaljerte henvisninger kan eventuelt gis i supplerende, veiledende rutiner for 
evalueringsarbeidet internt).   

 Publisering. Rutiner for publisering av program- og emne-evalueringer skal tilstrebe visse felles 
minstestandarder mht. publiseringssted, innhold i publisert resultat. 

 Systematikk og dokumentasjon. Det skal defineres en standard for hva som (normalt) er et 
tilfang av «relevante kilder», med åpning for begrunnede variasjoner. Det skal defineres en 
standard for hva som (normalt) er en systematisk innhenting, eksempelvis prinsipper for utvalg 
og analyse av kilder og regularitet i innhenting. 

 Oppfølging og oppretting av sviktende kvalitet. Kvalitetssystemet skal tydeliggjøre rutiner på 
fakultets- og/eller enhetsnivå for å utvikle kvalitet og å avdekke og rett opp sviktende kvalitet, 
for å sikre oppfølgingsansvar. 

 Resultater som grunnlag for strategisk utvikling. Kvalitetssystemet skal beskrive på fakultets- og 
enhetsnivå hvordan resultater fra kvalitetsarbeid inngår som del av kunnskapsgrunnlag for 
strategisk portefølje-utvikling. Dette gjelder eksempelvis ressursanalyser på produksjon og 
inntak. Relevante fora på fakultetsnivå er STUV, resultatsoppfølgingssamtaler, dekani 
ledermøte, fakultetsstyret. 
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VEDLEGG 3: Utkast til systembeskrivelse for UV-fakultetet 

Vedlegg sendes som eget dokument 

VEDLEGG 4: Utkast til rutinebeskrivelse for emneevaluering 

Vedlegg sendes som eget dokument 

VEDLEGG 5: Utkast til rutinebeskrivelse for periodisk programevaluering 

Vedlegg sendes som eget dokument 

(VEDLEGG 6: Utkast til rutinebeskrivelse for evaluering av vurderingen eller 
vurderingsordningen 

Utgår siden dette er tatt ut av UiOs systembeskrivelse) 

VEDLEGG 7: Utkast til nettside med studentinformasjon om UVs 
evalueringssystem 
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VEDLEGG 8: Utkast til evalueringsportal for UV-fakultetet 

Denne nettsiden er opprettet som en template, foreløpig uten innhold. Tanken er at alle rapporter fra 
emne- og programevalueringer legges ut her og at det lenkes til denne portalen fra emnesider og 
programsider.  
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VEDLEGG 9: Utkast til grafiske framstillinger (årshjul og ansvarsmatrise) 
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(Tekst øverst i høyre marg på 
nettside?)

Fakultetets beskrivelser og rutiner 
ivaretar bestemmelser i Forskrift om 
tilsyn med utdanningskvaliteten i 
høyere utdanning 
(Studietilsynsforskriften) (Lenke til 
Studietilsynsforskriften)

Fakultetets beskrivelser og rutiner er 
vedtatt av fakultetsstyret (Dato) 
med virkning fra (Dato) (ref. 
dokument).

VEDLEGG TIL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE VED UV_FAKULTETET DES 2020 

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Det 
utdanningsvitenskapelige fakultet 
Revidert utkast 27.11.2020 

UV-fakultetets kvalitetssystem består av to hovedkomponenter: 

 En beskrivelse av prinsipper og rammer (dette 
dokumentet) som baserer seg på UiOs 
systembeskrivelse (Lenke til denne) og tillemper denne 
til UV-fakultetets kontekst 

 Rutinebeskrivelser og årshjul som konkretiserer 
evaluerings- og oppfølgingsarbeidet (Lenker i marg til 
disse?) 

 

1 Formål og oppbygging 
UV-fakultetets kvalitetsarbeid legger til grunn UiOs 
systembeskrivelse hvor det sies at formålet med kvalitetssystemet å bidra til høy kvalitet på 
utdanningene og et godt lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte samt tillit til kandidatenes 
kompetanse. Kvalitetssystemet skal ifølge UiO bidra til å koble utdanning og forskning, utnytte faglig 
bredde og ta kunnskap i bruk.  

Kvalitetssystemet skal ifølge UiOs systembeskrivelse bygge på faglig utviklingsaktivitet og på 
forskningsbasert kunnskap om læring og utdanning. Systemet skal bidra til å utvikle 
utdanningskvaliteten og læringsmiljøet gjennom å etablere et bredt kunnskapsgrunnlag for 
kvalitetsarbeid, sørge for innspill fra studenter og andre, samle data til støtte for vurderingene og 
legge til rette for kollegial involvering og samhandling.  

Kvalitetssystemet skal ifølge UiO omfatte all utdanning som tilbys og sikre jevnlige vurderinger av 
kvalitet og utviklingstiltak og fremme erfaringsdeling og spredning av god praksis. Systemet skal bidra 
til at man systematisk vurderer om mål og ambisjoner for utdanning og læringsmiljø realiseres, slik 
disse er nedfelt i strategiske planer og årsplaner samt i program- og emnebeskrivelser.  

UV-fakultetet har lagt systembeskrivelsen for UiO (Lenke) til grunn og tillemper den på lokale forhold 
gjennom en rammebeskrivelse (dette dokumentet) og rutinebeskrivelser for de ulike elementene i 
kvalitetssystemet (Se nedenfor i teksten). I samsvar med UiOs retningslinjer angir rutinebeskrivelsene 
hvordan evalueringsaktivitetene gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen, hvordan 
resultatene behandles (formelle fora) og hvem (hvilke roller) som er ansvarlig for oppfølgingen. 
Rutinebeskrivelsen er tilgjengelige på fakultetets/enhetenes nettsider. 

I sin konkretisering av systembeskrivelsen og sine rutinebeskrivelser har fakultetet også tydeliggjort 
mandater og funksjonsbeskrivelser og ansvar for gjennomføring og oppfølging. Fakultetet har også 
tydeliggjort arenaer og tiltak for erfaringsdeling og læring på individ- og organisasjonsnivå. I 
utøvelsen av kvalitetsarbeidet har fakultetsnivået et overordnet strategisk og koordinerende ansvar 
og instituttene har et operativt ansvar.   
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Beskrivelsene i det følgende gjelder for utdanningsvirksomheten med vekt på bachelor- og 
masterprogram og årsenheter. Forhold som gjelder for ph.d.-utdanning er omtalt i et eget avsnitt til 
slutt i denne systembeskrivelsen. 

 

2 Ansvar og medvirkning 
Studiekvalitetsarbeidet inngår i fakultetets ordinære styrings- og ledelsesstruktur knyttet til 
eksisterende rutiner, ordninger og organer. Ansvarsfordeling og arbeidsoppgaver er beskrevet i dette 
dokumentet og i beskrivelsen av de enkelte evalueringsrutiner.  

Fakultetets kvalitetsarbeid skjer i dialog med styringssignaler fra universitetsstyre og 
universitetsledelsen og gjennom drøftinger i kollegiale organer slik som Utdanningskomiteen, Forum 
for forskningsdekaner, Læringsmiljøutvalget og det administrative studieledernettverket. 

Ansvarsfordeling på UV-fakultet og dets institutter 

Dekanen på fakultetet og lederne for fakultetets enheter ILS, ISP, IPED og CEMO har ansvar for 
kvalitetsarbeidet på sine nivåer og for å følge opp resultatene. I samarbeid med administrasjonen har 
de også ansvar for å tilrettelegge og kvalitetssikre støttetjenestene rundt utdanningene. 

Dekan og enhetsledere har ansvar for å holde oversikt over arbeidet til utdanningsledere på ulike 
nivåer og for at det finnes møtesteder og arenaer for strategiske diskusjoner om utdanningskvalitet 
blant de involverte aktørene, inklusive studentene. Arbeidet med studiekvalitet drøftes og følges opp 
i organer som fakultetsstyre, fakultetets studieutvalg, instituttstyrer og programråd hvor også 
studentene er representert. 

Dekan og enhetsledere er ansvarlige for årlig oppfølging av mål og tiltak og vurdering av 
måloppnåelse gjennom strategisk plan (Lenke til Strategi/årsplaner), årsplaner (Lenke til 
Strategi/årsplaner) og virksomhetsrapportering. Enhetene utarbeider hvert år en kort 
studiekvalitetsrapport (Lenke til bokmerke) som inngår som grunnlag for virksomhetsrapporteringen 
og dialogmøter. 

Utdanningsledelse på fakultetet 

Dekan og studiedekan på UV-fakultetet har ansvar for forvaltning, utvikling og koordinering av 
helheten i fakultetets programportefølje og er pådrivere for fakultetets kvalitetsarbeid. 

Studiedekanens oppgave er å lede og koordinerer arbeidet med å følge opp fakultetets strategi og 
årsplan, igangsette fakultære kvalitetsutviklingsprosesser, koordinere studiearbeid på institutt- og 
fakultetsnivå og representere fakultetets studiearbeid i UiOs fellesorganer. UV-fakultetets 
studieutvalg er det sentrale organet i arbeid med studieutvikling og studiekvalitet. 

Utdanningsledelse på instituttnivå 

Utdanningsledelsen på fakultetets enheter (ILS, IPED, ISP og CEMO) har overordnet og koordinerende 
ansvar for studieprogrammene ved de respektive institutt og er pådrivere for kvalitetsarbeidet. 

Enhetenes utdanningsledelse har som oppgave å lede arbeidet med å følge opp instituttets strategi 
og årsplan, legge til rette for utvikling av det kollegiale fellesskapet innenfor utdanning, lede 
utviklingsprosjekter av faglig karakter, sørge for god informasjonsutvikling mellom fakultet og 
institutt og være bindeledd mellom administrasjon og vitenskapelig ansatte ved instituttet. 
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Det operasjonelle ansvaret knyttet til evaluerings- og oppfølgingsarbeid er nærmere omtalt under  
avsnitt om emne- og programevalueringer nedenfor.  

Programråd og programleder 

Enhetene er programeiere for sine studieprogram og oppnevner programråd og programleder i tråd 
med UiOs og fakultetets normalregler. 

Programråd og programleder for et studieprogram har særlig ansvar for helhet og sammenheng i 
programmet, god kopling mellom læringsmål, undervisningsformer, evaluerings- og 
vurderingsformer og læringsutbytte. Videre er de ansvarlige for kvalitetssikring og videreutvikling av 
program, at forbedringsbehov blir vurdert og tiltak satt i gang og fulgt opp og at studentene/ph.d.-
kandidatene får informasjon om evalueringsresultatene. 

Programrådet bør bestå av personer som er aktive i gjennomføringen og videreutviklingen av 
studieprogrammet. Programleder bør normalt lede programrådet. 

Programrådet/ programleder har ansvar for å gjennomføre en evaluering av studieprogram som 
følger fakultetets/enhetens rutine for periodisk programevaluering (Lenke til rutinebeskrivelse for 
programevaluering).  

Emneansvarlige 

Enheten som er ansvarlig for et emne, er emneeier og utpeker en emneansvarlig. Den 
emneansvarlige for et emne har særlig ansvar for at emnet blir kvalitetssikret og videreutviklet i tråd 
med kravene, at forbedringsbehov blir vurdert og tiltak satt i verk og fulgt opp og at studentene får 
informasjon om evalueringsresultatene.  

Emneansvarliges oppgaver er nærmere konkretisert i avsnitt om emneevaluering (Lenke til bokmerke 
Emneevaluering) og i rutinebeskrivelse for emneevaluering (Lenke til rutinebeskrivelse for 
emneevaluering) 

Studenter  

Studenter og ph.d.-kandidater deltar i kvalitetsarbeidet ved å delta i emne- og programevalueringer, 
gjennom å være representert i fakultetsstyre, studieutvalg, instituttstyrer, programråd og i ulike 
arbeidsgrupper og gjennom initiativ som tas gjennom studentutvalget på UV og fagutvalg på 
instituttene. (Fr ph.d.- kandidater, se egen del til slutt). 

Felles koordinering av kvalitetsarbeidet 

Fakultetets arbeid med studieutvikling og studiekvalitet skjer i samråd med avdeling for 
studieadministrasjon sentralt, i dialog og med støtte fra LINK – Senter for læring, administrative 
nettverk – og med seksjon for virksomhets- og økonomistyring.  

 

3 Kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsarbeidet 
Ifølge UiOs systembeskrivelse skal kvalitetsarbeidet ta utgangspunkt i oppdatert kunnskap og bidra til 
et bredt kunnskapsgrunnlag der kvalitativ og kvantitativ informasjon og forsknings- og 
utviklingsaktiviteter inngår. Systemet skal legge til rette for at studenter, undervisere og andre 
aktører kan gi innspill. Kunnskapsgrunnlaget skal gi informasjon for utvikling og læring og gi grunnlag 
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for beslutninger. Oppfølgingen skjer som kollegial involvering og som del av lederansvaret i 
virksomhetsstyringen og arbeidet med studieporteføljen. 

Emneevaluering 

På UV-fakultetets enheter skal emneansvarlige sørge for evaluering av studieemner hver gang de 
gjennomføres. Formålet med evalueringen er å gi den emneansvarlige og studentene en mulighet for 
dialog og tilbakemelding underveis, samt sikre løpende videreutvikling av emnet. Tidspunktet for 
evalueringen tilpasses slik at løpende dialog og tilbakemelding muliggjøres.     

Evalueringen skal inkludere en vurdering av sammenhengen mellom emnets læringsutbytte og 
undervisningsformer og -organisering. Andre sentrale tema er emnets læringsmiljø og studentenes 
arbeidsinnsats og aktivisering. Omfang og spissing av fokus for emneevaluering må vurderes ut fra 
behov.  

Den emneansvarlige utarbeider en kortfattet oppsummering av studentenes viktigste 
tilbakemeldinger, eventuelle justeringer som er gjort og mulighetene for videreutvikling av emnet. 
Oppsummeringen skal deles med emneeier og studentene som har deltatt. 

Resultatene fra evalueringen følges først og fremst opp av den emneansvarlige, men inngår også i 
den jevnlige videreutviklingen av utdanningsporteføljen, jf. kapittel 4.   

For en nærmere konkretisering, se rutinebeskrivelse for emneevaluering (Lenke til 
rutinebeskrivelse(r) for emneevaluering). 

MERKNAD: Dette innebærer en hyppigere rapportering enn ved tidligere ordning som hadde 
rapportering ved nyetablering eller revisjon og så hver tredje gang emnet ble gjennomført. Dersom 
denne ordningen legges til grunn, bør det vurderes hvordan man finner et omfang og en innretning 
på rapporteringen som ikke oppleves som formålstjenlig uten å være unødig arbeidskrevende. 

 

Periodisk programevaluering 

Innenfor en seksårsperiode foretar instituttene som programeiere en evaluering av helheten i hvert 
program. Formålet med evalueringen er å vurdere kvaliteten på programmet og behovet for 
videreutvikling av programmet.  

Evalueringen omfatter en vurdering av forholdet mellom programmets planlagte læringsutbytte, 
faglige innhold, arbeids- og undervisningsformer samt vurderingene og vurderingsordningene. Andre 
sentrale tema er programmets læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, internasjonalisering og infrastruktur 
samt studentenes gjennomføring.  

Programeier fastsetter mandat for evalueringen hvor også andre fokusområder kan legges til. 

Den periodiske programevalueringen består av en egenevaluering og en ekstern evaluering: 

1) Egenevalueringen koordineres av programledelsen og er basert på evalueringsmaterialet 
som er samlet opp i perioden. Egenevalueringen skal også omfatte en kortfattet 
gjennomgang av kravene i NOKUTs studietilsynsforskrift. 

2) Den eksterne evalueringen gjennomføres av et evalueringspanel og er basert på 
programledelsens egenevaluering og annet relevant materiale. Til å gjennomføre den 
eksterne evalueringen nedsetter programeier et evalueringspanel. Ved UV-fakultetet 
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nomineres evalueringspanelet av enheten og oppnevnes av fakultetet/dekanen etter 
følgende kriterier: 

• Panelet skal ha spesialistkompetanse i programmets faglige kjerneområde(r). 
• Panelet skal ha kompetanse fra undervisning og/eller forskningsveiledning. 
• Panelet skal ha minst én deltaker som er student/ph.d.-kandidat. 
• Panelet skal ha minst én deltaker fra arbeids- eller samfunnsliv. 

Programeier sørger for at panelet får tilgang til nødvendig informasjon. Evalueringspanelet 
utarbeider en rapport med vurderinger av kvaliteten på programmet og mulighet for videreutvikling 
av programmet. Rapporten fra den eksterne evalueringen sendes til programeier og skal gjøres 
tilgjengelig i fakultetets publiseringsportal.  

De samlede rapportene fra egenevalueringen og den eksterne evalueringen skal være tilgjengelig for 
dem som har deltatt i evalueringen. Et kortfattet sammendrag av evalueringen gjøres tilgjengelig i 
fakultetets evalueringsportal. 

Vurderingene og anbefalingene fra den periodiske programevalueringen følges opp av 
programledelsen og inngår i den jevnlige oppfølgingen av utdanningsporteføljen. Rapportene skal 
behandles i programrådet. Programrådet rapporterer om forbedringsbehov og tiltak til instituttleder 
slik at instituttet kan inkludere dette i tertialrapport. Justering av programbeskrivelsen gjøres ved 
vedtak i programråd, samt studieutvalg og dekan og følger ordinær saksgang. 

Se rutinebeskrivelse for programevaluering (Lenke til rutinebeskrivelse for programevaluering). 

 

(Evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene) 

MERKNAD: Dette har utgjort et eget punkt i nåværende beskrivelse av kvalitetssystemet og var med i 
forrige versjon av den reviderte systembeskrivelsen ved UiO, men er tatt ut i det seneste utkastet. 
UV-fakultetet eller de enkelte program må eventuelt vurdere om dette er noe man fortsatt vil 
ivareta.) 

Analyser og undersøkelser 

UV-fakultetets kvalitetsarbeid gjør bruk av data fra reliable og valide studier på nasjonalt nivå og UiO-
nivå, der dette er relevant, og på kvalitetssikrede data fra fakultetets egne studieprogram og egne 
studier og analyser. 

Si fra-systemet for studenter  

UV-fakultetet følger aktivt opp meldinger fra studenter gjennom Si fra-systemet og varslinger fra 
ansatte gjennom varslingskanalen. Læringsmiljøutvalget ved UiO blir orientert om omfang og type 
innmeldinger, og slik informasjon inkluderes i fakultetets virksomhetsrapport til universitetsstyret. 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter 

Fakultetet baserer sitt studiekvalitetsarbeid på oppdatert kunnskap om utdanning, undervisning og 
læring, slik dette blant annet genereres gjennom UiOs utdanningssatsinger (inkludert SFUer) og 
systematiseres av LINK. 
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4 Oppfølging og videreutvikling av utdanningsvirksomheten 

Lederansvaret 

Ledelsen ved fakultetet og fakultetets enheter følger jevnlig og systematisk opp 
utdanningsvirksomhetene og vurderer behovet for endringer. Oppfølgingen ivaretar programmene i 
perioden mellom hver periodiske programevaluering. 

MERKNAD: Her bør det gis eksempler på arenaer som brukes til oppfølging, slik som programråd og 
instituttstyrer på enhetsnivå og studieutvalg, ledermøter og dialogmøter, samt fakultetsstyre på 
fakultetsnivå. Det kan også eksemplifiseres hva slags dokumentasjonsformer som benyttes i 
fakultetets kvalitetsarbeid, slik som rapporter fra evalueringer, tertialrapporter etc. 

Fakultetets utdanningsledelse deltar i årlige bilaterale med universitetsledelsen og har faste 
møtepunkt med utdanningsledelsen på instituttnivå. Samtalene tar opp prioriterte aktiviteter, 
oppnådde resultater, utviklingslinjer og det systematiske kvalitetsarbeidet. 

Kollegial involvering, utvikling av læringsmiljø og samarbeid på tvers 

Oppfølgingsarbeidet drøftinger av utviklingsbehov i fakultetets og enhetenes studieorganer, slik som 
studieutvalg og programråd, og i studiekvalitetsseminar, erfaringsdelingsseminarer og lignende. 
Kollegaer og studenter/ph.d.-kandidater er inkludert i drøftingene.  

Virksomhetsstyring 

UV-fakultetet deltar i UiOs sykliske virksomhetsstyring gjennom utarbeidelse og oppfølging av 
årsplaner og gjennom rapportering av virksomheten basert på ledelsesvurderinger, oppdaterte 
prognoser og aktuelle analyser og kartlegginger. Kvalitetsevalueringer utgjør en del av grunnlaget for 
virksomhetsrapporteringen. Dette skjer som regel som del av tredje tertialrapportering fra enheter til 
fakultet - T3.  

Etablering, endring og nedlegging av studier 

Fakultetet vurderer løpende sin studieportefølje og kommer med konkrete forslag til 
universitetsstyret om opprettelse og nedleggelse av studier når dette er aktuelt. 

Fakultetet gjennomgår jevnlig program- og emnebeskrivelsene, inkludert 
læringsutbyttebeskrivelsene, i tråd med årshjulet for skriftlig studieinformasjon, for å kvalitetssikre 
informasjonen basert på evalueringsresultater og andre tilbakemeldinger. 

 

5 Kvalitetssikring av forskerutdanning (ph.d) 
MERKNAD: Denne delen må bearbeides og konkretiseres nærmere av forskningsdekan og 
forkningsledelse.  

Ansvar 

På UV-fakultetet er kvalitetssikring av forskerutdanning lagt under forskningsdekanen i samråd med 
dekanen. Leder for forskerutdanning er bindeledd mellom fakultetsledelsen og 
forskerutdanningsledere på instituttnivå. 

Studentene 
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Ph.d.-kandidater deltar i kvalitetsarbeidet ved å delta i evalueringer av kurs som inngår i 
forskerutdanningen, gjennom å være representert i besluttende og rådgivende organer fakultetet og 
instituttet og gjennom ulike ad hoc-komiteer. 

Kursevaluering 

Evalueringen av forskerkurs skal inkludere en vurdering av sammenhengen mellom kursets 
læringsutbytte og undervisningsformer og -organisering. Andre sentrale tema er læringsmiljø og 
ph.d.-kandidatenes arbeidsinnsats og aktivisering.  

Programevaluering 

Evalueringen skal omfatte en vurdering av sammenhengen mellom programmets planlagte 
læringsutbytte, faglige innhold, arbeids- og undervisningsformer samt vurderingene og 
vurderingsordningene. Andre sentrale tema er programmets læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, 
internasjonalisering og infrastruktur samt ph.d.-kandidatenes gjennomføring. 
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VEDLEGG TIL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE  

Rutinebeskrivelser og undervedlegg/tilleggsdokumenter til 
kvalitetssystemet ved UV-fakultetet 
Utkast fra arbeidsgruppen desember 2020 
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 Rutinebeskrivelse for emneevaluering, s 2 
 Undervedlegg 1A: Eksempler på evalueringsskjema utførlig versjon, s. 6 
 Undervedlegg 1B: Eksempel på evalueringsskjema kort versjon, s. 10 
 Undervedlegg 2: Kilder for emneevaluering, s. 12 
 Undervedlegg 3: Temafelt og spørsmålseksempler, s. 14 
 Undervedlegg 4: Om evalueringsformer, s. 20 
 Rutinebeskrivelse for periodisk programevaluering, s 23 
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RUTINEBESKRIVELSE EMNEEVALUERING 
Rutinebeskrivelsen gjelder for UVs enheter og studieprogram. Den tar utgangspunkt i prinsipper og 
rammer som er lagt i UiOs og UV-fakultetets systembeskrivelser (Lenker til disse).  

Rutinebeskrivelsen beskriver gjennomføring, ansvar, resultatbehandling og oppfølging. I tillegg har den 
vedlegg med forslag til rapportmal (Vedlegg 1A og 1b), oversikt over datakilder (Vedlegg 2), en samling 
eksempler på evalueringsspørsmål (Vedlegg 3) og en kort omtale av ulike evalueringsformer (Vedlegg 4). 

Forslag til rapportmal foreligger i to versjoner. Vedlegg 1A er en rapportmal for en mer utførlig, helhetlig 
emneevaluering, mens Vedlegg 1B er en mal for en kort rapport av endringer og særlige fokusområder. 

MERKNAD: Enkelte emner er delt i ulike fagområder/seminargrupper som gjennomfører egne del-
evalueringer. Dette er kommentert særskilt i rapportmalen (Vedlegg 1A). 

 
Prinsipper og rammer fra UiO/UV-fakultetet 
Ifølge UiOs og UV-fakultetets systembeskrivelse (Lenker) skal emneevaluering foregå hver gang 
emnet tilbys/undervises.  
Formålet er å gi emneansvarlige og studenter mulighet for å gi tilbakemeldinger underveis samt å 
sikre en løpende videreutvikling av emnet. Tidspunktet skal tilpasses slik at det muliggjør en 
løpende dialog og tilbakemelding. Ifølge UiOs og UV-fakultetets systembeskrivelse skal 
evalueringen omfatte en vurdering av sammenhengen mellom emnets planlagte læringsutbytte, 
undervisningsformer og undervisningsorganisering. Andre sentrale tema er emnets læringsmiljø og 
studentenes arbeidsinnsats og aktivisering. UV presiserer at omfanget av evalueringen og fokus 
tilpasses behov.  
Ifølge UiOs og UV-fakultetets systembeskrivelse skal emneansvarlig utarbeide en kortfattet 
oppsummering av tilbakemeldinger fra studentene, eventuelle justeringer og mulighet for 
videreutvikling av emnet. Oppsummeringen sendes emneeier og gjøres tilgjengelig for studentene 
som har deltatt. 
Ifølge UiOs systembeskrivelse skal rutinebeskrivelser inneholde følgende komponenter: 
 hvordan evalueringsaktiviteten gjennomføres 
 hvem som er ansvarlig for gjennomføringen 
 hvordan resultatene behandles (formelle fora) 
 hvem (hvilke roller) som er ansvarlig for oppfølgingen 

 
 

NB. FORHOLD TIL AVKLARING 
Som nevnt i merknad til UVs systembeskrivelse innebærer UiOs nye systembeskrivelse en 
hyppigere rapportering enn ved tidligere ordning som hadde rapportering ved nyetablering eller 
revisjon og så hver tredje gang emnet ble gjennomført. Dersom denne ordningen legges til grunn, 
bør det vurderes hvordan man finner et omfang og en innretning på rapporteringen som ikke 
oppleves som formålstjenlig uten å være unødig arbeidskrevende. Det er vedlagt to varianter av 
skisse til oppsummeringsskjema som indikerer at man kan variere spennet i evalueringsomfang.  
(Rapportmal i Undervedlegg 1B). 
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Ansvar for gjennomføring av emneevaluering 

Emneansvarlig har hovedansvar for utforming, gjennomføring og rapportering av evalueringen og for å 
sende rapporten til undervisningsleder.  

På emner hvor undervisningen er organisert i ulike faglige underområder vil det være aktuelt at 
emneansvarlig oppsummerer konklusjonene i rapportene fra underområdene. 

MERKNAD: Skal det inn noe om ansvar for undervisere og administrativt tilsatte om å delta i 
evalueringen?  

MERKNAD: Skal det inn noe om studenters ansvar for å delta i evaluering? Skal man vurdere å gjøre 
(visse former for evaluering til obligatoriske aktiviteter?  

 

Gjennomføring av elementene i emneevaluering 

Innholdet i evalueringen 

Kjerneinnholdet i evalueringen er: 

 forholdet mellom emnets planlagte læringsutbytte og arbeids- og undervisningsformer og 
vurderingsordninger 

 læringsmiljø 
 studentenes gjennomføring 

Emneeansvarlig skal i samråd med medundervisere/veiledere ha en langsiktig plan for utvikling og 
kvalitetssikring av emnet. I en slik plan kan det inngå at man blinker ut særskilte områder som man 
vektlegger i emneevalueringen. Evalueringene må også ha åpning for å sikre mulighet for tilbakemelding 
om forhold som ikke er direkte fokusert i evalueringsopplegget  

Regularitet 

Emneevaluering skal gjennomføres hver gang emnet tilbys/undervises.  

Evalueringsform 

MERKNAD: Teksten her avhenger av hva man bestemmer seg for sentralt på UiO  

UV-fakultetet legger til grunn at emneevalueringen bør inkludere 

 underveisevaluering (punktuell eller løpende) som gir grunnlag for å gjøre justeringer underveis 
i semesteret  

 oppsummerende evaluering som også inkluderer data for gjennomføring og 
eksamensresultater og som gir grunnlag for å gjøre justeringer eller endringer neste gang 
emnet tilbys 
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Evalueringer kan gjennomføres som punktevalueringer på gitte punkt i undervisningsforløpet eller etter 
gjennomført undervisning. Evalueringer kan også foregå som evalueringsprosesser knyttet til 
undervisnings- eller praksisforløpet. Se eget vedlegg om evalueringsformer (Vedlegg 4). 

Evalueringskvalitet 

For å kvalitetssikre informasjonen i en evaluering anbefales det å bruke flere informasjonskilder, for 
eksempel student-evalueringer, rapporter fra undervisere, vurderinger av kursmateriell, ansattes 
hverandre-vurdering av undervisning, en-til-en-drøftinger av undervisningspraksis, mentor-ordninger og 
lærersamarbeid. (Se punktet om validitet i Vedlegg 4). For å holde omfanget på et håndterbart nivå, kan 
man som før nevnt velge å spisse fokus for evalueringen.   

Rapportering 

MERKNAD: Teksten her avhenger av hva slags evaluerings- og rapporteringsordning som bestemmes av 
UiO sentralt 

Evalueringen skal munne ut i en kort rapport etter den oppsummerende evalueringen. Rapporten skal 
oppsummere innhentede data og inneholde vurderinger av kvaliteten på emnet og behovet for 
endringer i emnet.  

Mal for rapport finnes i Vedlegg 1A eller 1B.  

MERKNAD: For emner hvor det foretas separate del-evalueringer av ulike seminarrekker, kan 
emneevalueringen bestå av en oppsummering med del-evalueringene som vedlegg (Se merknader i 
Undervedlegg 1). 

Rapporten skal sendes til undervisningsleder/programrådsleder (MÅ AVKLARES) 

Rapporten, eller utvalgte deler eller en oppsummering, skal publiseres i fakultetets evalueringsportal. 

 

Studentenes rolle og tilgang til resultatet 

Tilbakemelding fra studenter skal inngå som en del av datagrunnlaget for evalueringen (jfr rapportmal i 
Vedlegg 1).  

Studentene har tilgang til den publiserte rapportoppsummeringen i fakultetets evalueringsportal.  

 

Behandling av resultater i formelle fora 

MERKNAD: Teksten her avhenger av hva slags evaluerings- og rapporteringsordning som bestemmes av 
UiO sentralt 

Emneansvarlig oversender rapporten til emneeier ved undervisningsleder som i samarbeid med 
studieadministrasjonen gjennomgår rapportene og drøfter med emneansvarlig forhold som ikke er 
løsbart på emnenivå. 
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Aggregert/oppsummert sammenstilling av resultater fra emnerapporter på et program behandles årlig i 
programråd. Resultatene inngår som underlagsmateriale for intern del av periodisk programevaluering. 
De inngår videre som underlagsmateriale for tertialrapportering til fakultet. 

Forslag om endring i emnebeskrivelse eller nedleggelse/opprettelse av emner følger fastsatt saksgang 
med behandling i programråd, studieutvalg, dekan. 

  

Ansvar for oppfølgingen 

Emneansvarlig har ansvar for å iverksette foreslåtte endringer innenfor rammen av eksisterende 
emnebeskrivelse. Emneansvarlig skal komme med forslag til endret emnebeskrivelse eller eventuelt 
nedleggelse/erstatning av emne dersom evalueringen avdekker behov for større endringer. 

Forslag om endringer av emnebeskrivelse eller nedleggelse/erstatning av emnet følges opp av 
undervisningsleder ved institutt/enhet og tas videre til programråd/ instituttstyre (MÅ AVKLARES).  

Forslag om endret emnebeskrivelse eller nedleggelse (og eventuell opprettelse av nytt emne) sendes fra 
programråd/instituttstyre (MÅ AVKLARES) til studieseksjonen ved fakultetet hvor det drøftes i fakultets 
studieutvalg og vedtas av dekanen. 
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UNDERVEDLEGG 1A: EKSEMPEL PÅ EVALUERINGSSKJEMA UTFØRLIG VERSJON 

MERKNAD: Dette skjemaet er relativt omfattende. Dersom evaluering skal skje hver gang emnet 
gjennomføres, bør man kanskje vurdere å veksle mellom en enklere og noe mer omfattende evaluering.   

For et enklere skjema , se Undervedlegg 1B. 

 

RAPPORT FRA EMNEEVALUERING UV_FAKULTETET 
Emnekode: _____________   Emnenavn: _______________________________________ 

Studieprogram: ______________________________ Institutt/enhet:_________________ 

År/semester: _____________________ 

 Rapporten gjelder emnet som helhet  

 Rapporten gjelder en del av et emne (seminargruppe e.l.)*: _________________________ 

* MERKNAD: Dersom rapportmalen brukes ved separate evalueringer av seminargrupper o.l., kan emneevalueringen bestå av 
disse, ledsaget av en sammenfattende konklusjon (jfr. Punkt 6 nedenfor). 

1A UNDERVISNINGSFORM(ER) som er benyttet i emnet 

 Forelesning  Seminar  Organisert gruppearbeid   Annet:______________ 

 Digitalt  Fysisk  Hybrid 

Eventuelle praksisformer som inngår i emnet (eller delen av emnet): 

 Observasjon  Utøvelse av profesjon  Veiledning  Annet: _____________________ 

1B EKSAMENSFORM(ER) som er benyttet i emnet 

 Kortsvar    Multiple Choice     Essay     Presentasjon     Annet:__________________ 

 Hjemmeeksamen     Skoleeksamen      Semesteroppgave     Muntlig     Annet:__________ 

Ved eventuell praksis:  Vurdering ved veileder  Vurdering ved «påhør»  Vurdering av 
praksisrapport fra studenten.  Annet: _____________________________  

1C EVALUERINGSDATA som rapporten er basert på 

Basisdata: Tilbakemeldinger fra studenter, undervisere/veileder og administrativt tilsatte. 
Karakterstatistikk. Gjennomføringstall. 

Eventuelle tilleggsdata: _______________________________________________________ 
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2 EVALUERING AV UNDERVISNINGSFORMER OG -ORGANISERING I LYS AV DET 
PLANLAGTE LÆRINGSUTBYTTET 

2A Hvordan framstår læringsutbyttebeskrivelsene som 
utgangspunkt for studentenes læringsarbeid (innhold, 
utforming, anvendelighet, relevans)? 

 Tilfredsstillende     
 Delvis tilfredsstillende     
 Lite tilfredsstillende 

2B Hvordan framstår undervisningsformene i lys av 
tilbakemeldinger og læringsutbyttebeskrivelser (bredde, 
dybde, nivå og aktiviseringsevne i forelesninger, seminarer, 
gruppeaktiviteter, veiledning, obligatoriske arbeidskrav)? 

 Tilfredsstillende     
 Delvis tilfredsstillende     
 Lite tilfredsstillende 

2C Hvordan framstår studielitteraturen i lys av 
tilbakemeldinger og læringsutbyttebeskrivelser (bredde, 
dybde, nivå, relevans)? 

 Tilfredsstillende     
 Delvis tilfredsstillende     
 Lite tilfredsstillende 

2D Hvordan framstår en eventuell praksisdel i lys av  
tilbakemeldinger og læringsutbyttebeskrivelser (bredde, 
dybde, nivå, relevans)? 

 Tilfredsstillende     
 Delvis tilfredsstillende     
 Lite tilfredsstillende 

2E Hvordan framstår vurderingsordningen i lys av 
læringsutbyttebeskrivelsene (relevans og 
formålstjenlighet, formativ og summativ funksjon)? 

 Tilfredsstillende     
 Delvis tilfredsstillende     
 Lite tilfredsstillende 

 

OPPSUMMERENDE:  

Gir evaluering av arbeids- og undervisningsformer og vurderingsordningen og eventuell praksisdel grunn 
til å sette inn tiltak?   Ja     Nei     Må avklares 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________________ 

 

3 LÆRINGSMILJØET 

3A Hvordan framstår det psykososiale læringsmiljøet i 
lys av tilbakemeldinger og læringsutbyttebeskrivelser? 

 Tilfredsstillende     
 Delvis tilfredsstillende     
 Lite tilfredsstillende 

3B Hvordan framstår det faglige læringsmiljøet i lys av 
tilbakemeldinger og læringsutbyttebeskrivelser? 

 Tilfredsstillende     
 Delvis tilfredsstillende     
 Lite tilfredsstillende 

3C Hvordan framstår det fysisk/tekniske/digitale 
læringsmiljøet i lys av tilbakemeldinger og 
læringsutbyttebeskrivelser? 

 Tilfredsstillende     
 Delvis tilfredsstillende     
 Lite tilfredsstillende 

3B Hvordan framstår informasjonsflyten i lys av 
tilbakemeldinger og læringsutbyttebeskrivelser 
(informasjon til studenter og ansatte og muligheter for 
tilbakemelding)?  

 Tilfredsstillende     
 Delvis tilfredsstillende     
 Lite tilfredsstillende 

 

OPPSUMMERENDE: 
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Gir evaluering av læringsmiljøet grunn til å sette inn tiltak?   Ja     Nei     Må avklares 

Eventuell kommentar: ______________________________________________________________ 

 

4 STUDENTENES ARBEIDSINNSATS OG AKTIVISERING 

Utfylles ved behov 
Studenttall påmeldt: _________                      Studenttall avlagt eksamen: ___________ 
Frammøte: snitt/maks/min: __________                   Obligatorisk?: ja/nei/delvis:_____________ 
Karakterer spenn/snitt: ____________________ 

 

Er studentenes arbeidsinnsats tilfredsstillende?  Ja     Nei      Delvis     Uavklart 

Er studentenes aktivisering tilfredsstillende?  Ja     Nei      Delvis     Uavklart 

Gir evaluering av studentinnsats- og aktivisering grunn til å sette inn tiltak?   Ja     Nei     Må 
avklares 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________________ 

 

5 EVENTUELT SÆRSKILT FOKUSOMRÅDE FOR RAPPORTEN 

(Eventuelt) Evalueringen dette semester fokuserer særlig på: 

__________________________________________________________________________  

Kort om denne delen av evalueringen og hovedfunn: _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

6. KONKLUSJON 

(Kopi av konklusjonen publiseres i UV-fakultetets emneportal. Dersom det gjøres separate evalueringer 
av ulike seminarer i emnet, må det bestemmes om konklusjonene fra disse evalueringene skal publiseres 
separat og/eller om de skal sammenfattes i en felles konklusjon som publiseres). 

Område Oppfølging/endring som er 
gjort underveis 

Eventuell videre utvikling. Ansvar for 
videre oppfølging (emneansvarlig eller 
overordnet instans). 

Forholdet mellom 
læringsutbytte og  
undervisningsformer 
og -organisering 

  

Læringsmiljøet 
(psykososialt, faglig, 
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fysisk, teknisk, 
informasjons-messig) 
Studentenes 
arbeidsinnsats og 
aktivisering 
 

  

Annet 
 

  

 

Dato:     Signatur:  
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UNDERVEDLEGG 1B: EKSEMPEL PÅ EVALUERINGSSKJEMA KORT VERSJON 

MERKNAD: Skjema for rapportering av emneevaluering med fokus på underveisevaluering. 

RAPPORT FRA EMNEEVALUERING UV_FAKULTETET 
Emnekode: _____________   Emnenavn: _______________________________________ 

Studieprogram: ______________________________ Institutt/enhet:_________________ 

År/semester: _____________________ 

 Rapporten gjelder emnet som helhet  

 Rapporten gjelder en del av et emne (seminargruppe e.l.)*: _________________________ 

* MERKNAD: Dersom rapportmalen brukes ved separate evalueringer av seminargrupper o.l., kan emneevalueringen bestå av 
disse, ledsaget av en sammenfattende konklusjon (jfr. Punkt 6 nedenfor). 

 

1. EVENTUELLE ENDRINGER PÅ BAKGRUNN AV EVALUERINGEN 

Eventuelle endringer som er foretatt underveis eller som foreslås gjort før neste gang emnet undervises. 

Område Oppfølging/endring som er 
gjort underveis 

Eventuell videre utvikling. Ansvar for 
videre oppfølging (emneansvarlig eller 
overordnet instans). 

Forholdet mellom 
læringsutbytte og 
undervisningsformer 
og -organisering 

  

 BEGRUNNELSE: 
 
 

BEGRUNNELSE: 
 

Læringsmiljøet 
(psykososialt, faglig, 
fysisk, teknisk, 
informasjons-messig) 

  

 BEGRUNNELSE: 
 
 

BEGRUNNELSE: 
 

Studentenes 
arbeidsinnsats og 
aktivisering 

  

 BEGRUNNELSE: 
 
 

BEGRUNNELSE: 
 

Annet 
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2 EVENTUELLE ASPEKTER SOM ER SÆRSKILT VEKTLAGT I EVALUERINGEN 

(Eventuelt) Evalueringen dette semester fokuserer særlig på: 

__________________________________________________________________________  

Kort om denne delen av evalueringen og hovedfunn: _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(Kopi av rapporten publiseres i UV-fakultetets emneportal. Dersom det gjøres separate evalueringer av 
ulike seminarer i emnet, må det bestemmes om konklusjonene fra disse evalueringene skal publiseres 
separat og/eller om de skal sammenfattes i en felles konklusjon som publiseres). 

 

Dato:     Signatur:  
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UNDERVEDLEGG 2: KILDER FOR EMNEEVALUERING 

(Tabellen nedenfor forenkles i den endelige versjonen) 

 

Kilder Emneevaluering Programevaluering 
TABLEAU/ FS   
Søkertall - Basis-data 
Opptakstall Tilleggsdata Basis-data 
Frafallstall - Basis-data 
Gjennomføringstall Basis-data Basis-data 
Studiepoengproduksjon - Basis-data 
Utvekslingstall - Basis-data 
Karakterfordeling/ -
snitt 

Basis-data Basis-data 

Klagestatistikk Tilleggsdata Basis-data 
   
ANDRE TALLDATA 
LOKALT 

  

Aktivitetsdata fra 
Canvas? 

Tilleggsdata (frammøte, 
aktivitet) 

Tilleggsdata 

   
UNDERSØKELSER PÅ 
UIO/ NASJONALT NIVÅ 

  

Studiebarometer - Basis-data 
Arbeidsgiver-
undersøkelse 

- Tilleggsdata 

Søkerundersøkelser - Tilleggsdata 
Kandidatundersøkelser - Tilleggsdata 
Studenters helse- og 
trivselsundersøkelse 

- Tilleggsdata 

Læringsmiljø-
undersøkelse 

- Tilleggsdata 

Mobilitets-
undersøkelse 

- Tilleggsdata 

   
TILBAKEMELDING FRA 
STUDENTER 

  

Spørreskjema Basis-data (evt samtale) Basis-data 
Mentimeter Tilleggs-data Tilleggsdata 
Fokusgruppe Tilleggs-data Tilleggsdata 
Referansegruppe  Basis-data (evt 

studentintervju) 
Studentsamtale/-
intervju 

Basis-data (evt spørreskjema) Basis-data (evt 
referansgruppe) 
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Kilder Emneevaluering Programevaluering
   
PROSESS-
EVALUERINGER I 
UNDERVISNING 

  

Studentlogg Tilleggsdata Tilleggsdata 
Refleksjonsnotater Tilleggsdata Tilleggsdata 
Regelmessige samtaler Tilleggsdata Tilleggsdata 
   
TILBAKEMELDING FRA 
UNDERVISERE 

  

Spørreskjema Basis-data (evt samtale) Basis-data 
Muntlig samtale/ 
intervju 

Basis-data (evt spørreskjema)  

Notater fra evt prosess-
evaluering 

Tilleggsdata  

   
TILBAKEMELDING FRA 
PRAKSISLÆRER/ 
MENTOR 

  

Spørreskjema Basis-data (evt samtale) Basis-data 
Samtale/ intervju/ 
fokusgruppe 

Basis-data (evt spørreskjema) Basis-data 

Referansegruppe Tilleggsdata Basis-data 
Veilederseminarer Tilleggsdata  
   
RAPPORTER FRA 
TIDLIGERE 
EVALUERINGER (brukt 
som kilder i nye 
evalueringer) 

  

Tidligere 
emneevalueringer 

Forrige evaluering bør være 
referansedata 

Basis-data 

Tidligere program-
evalueringer 

- Tidligere evalueringer bør 
være referansedata 

Tidligere eksterne 
evalueringer av 
vurderingordningen** 

- Bør være referansedata 
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UNDERVEDLEGG 3: TEMAFELT OG SPØRSMÅLSEKSEMPLER 

Denne oversikten er foreløpig og må suppleres og kommenteres noe mer. 

 

TEMAFELT SOM ER AKTUELLE  

MERKNAD: Utfordringen er å finne innganger til evaluering som adresserer forholdet mellom 
undervisning, studentenes læringsprosess og læringsutbytte. 

Temafelt i tilbakemeldinger fra studenter knyttet til emne 

 Emne-informasjon sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelser og læringsprosess  
 Undervisning (komponenter, aktiviteter, obligatorisk versus ikke-obligatorisk) sett i forhold til 

læringsutbyttebeskrivelser  
 Pensum-litteratur sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelse 
 Egeninnsats – forberedelse, motivasjon sett i forhold til egen og gruppas læringsprosess 
 Tilbakemelding fra lærer og medstudenter sett i forhold til læringsprosess 
 Læringsutbytte (kompetanseutvikling) sett i forhold til faglig kompetanse og 

profesjonskompetanse  
 Eksamensform 
 Bachelor- og masteroppgave – veiledning, prosjektskisse, datainnsamling, skriveprosess 
 Praksis – innhold og organisering sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelser 
 Læringsutbytte fra praksis sett i forhold til utvikling av profesjonskompetanse 
 Læringsmiljø – faglig og sosialt sett i forhold til læringsprosess og motivasjon/trivsel 
 Undervisnings- og læringsomgivelser – fysisk og digitalt sett i forhold til læringsprosess og 

motivasjon/trivsel 

 

Tilbakemelding fra undervisere 

 Emne-informasjon sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelser og læringsprosess  
 Undervisning (komponenter, aktiviteter, obligatorisk versus ikke-obligatorisk) sett i forhold til 

læringsutbyttebeskrivelser  
 Pensum-litteratur sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelse 
 Vurdering av studentenes egeninnsats – forberedelse, motivasjon sett i forhold til egen og 

gruppas læringsprosess 
 Tilbakemeldingspraksis fra lærer og mellom  studenter sett i forhold til læringsprosess 
 Dokumentert læringsutbytte (kompetanseutvikling) i undervisningsøkter , obligatoriske arbeid 

og eksamensbesvarelser sett i forhold til faglig kompetanse og profesjonskompetanse  
 Eksamensform sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelser (kildetilfang, kunnskapsaspekter, 

profesjonsaspekter) 
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 Observert og rapportert student-æringsmiljø – faglig og sosialt sett i forhold til læringsprosess 
og motivasjon/trivsel 

 Undervisnings- og læringsomgivelser – fysisk og digitalt sett i forhold til læringsprosess og 
motivasjon/trivsel 

 

Tilbakemelding fra bachelor- og masterveiledere 

 Bachelor- og masteroppgave – veiledning, prosjektskisse, datainnsamling, skriveprosess 

 

Tilbakemelding fra praksisveiledere 

 Praksis – innhold og organisering sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelser 
 Læringsutbytte fra praksis sett i forhold til utvikling av profesjonskompetanse 

 

Tilbakemelding fra administrasjon 

 Studieinformasjon, pensum, læringsomgivelser, eksamen sett fra et teknisk-administrativt 
synspunkt 

  

SPØRSMÅLSFORMER SOM ER BRUKT I FOR Å HENTE TILBAKEMELDINGER FRA 
STUDENTER 

 

TEMAFELT/SPØRSMÅL Svarform 
Emne-informasjon  
How would you rate the availability of course information?  SKALA: Very good, 

Good, Average, Poor 
Hvordan synes du informasjonen om emnet har vært under Covid-
19. 
Generell info, info om endringer i timeplanen ( 

SKALA: Svært god, 
Nokså god, Lite god – 
pluss kommentar 

Undervisning  
Vurdering av undervisningsomfanget ? SKALA: Passe, For lite, 

For mye 
Variasjon i løpet av studiet (I ped-seminar. I fagdid-seminar. I 
integrerte uker. 

SKALA: issg, isg, ing, ilg, 
islg*  

I hvilken grad har undervisningsmetodene og aktiviteter tilknyttet 
pedagogikkseminarene vært læringsfremmende? 

SKALA: issg, isg, ing, ilg, 
islg 

Hvordan synes du kontakten med faglærer/emneansvarlige har 
vært under Covid-19?  

SKALA: Svært god, 
Nokså god, Lite god – 
pluss kommentar 
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TEMAFELT/SPØRSMÅL Svarform
Hvordan opplever du undervisningen på dette emnet har vært ift 
opptak av undervisning, live-undervisning, erstatning av 
forelesninger med bruk av skriftlige ressurser (ppt etc)? 

SKALA: Svært god, 
Nokså god, Lite god – 
pluss kommentar 

I hvilken grad har du hatt faglig kontakt med andre studenter 
utenom undervisning, for eksempel lesegrupper, kollokvier? 

SKALA: Svært god, 
Nokså god, Lite god – 
pluss kommentar 

Undervisning – andel obligatorisk  
How would you rate the amount of mandatory lectures and 
seminars?  
 

SKALA: Far too much, 
Somewhat too much, 
Acceptable, Somewhat 
too few, Far too few 

Spesifikke undervisnings-komponenter  
Mikroundervisning: Hvordan fungerte Forberedelse?.  SKALA: Svært god, God, 

Nokså god, Lite god, 
Dårlig 

Mikroundervisning: Hvordan fungerte tilbakemeldinger? SKALA: issg, isg, ing, ilg, 
islg* pluss kommentar 

Hvordan evaluerer du gjennomføringen av PBL mht følgende 
innhold: casenes faglige relevans, å stimulere til kritisk drøfting, 
arbeidsprosess i gruppe, å stimulere til egeninnsats, å stimulere til 
innsikt i sammenheng mellom teori og praksis,  veilederens rolle. 
Andre kategorier? Egentrening, praksis… 

SKALA: Svært god, God, 
Både-og, Mindre god, 
Lite god og åpent 
kommentarfelt 

Pensum-litteratur  
I hvilken grad opplever du pensum-litteraturen som relevant for 
din profesjonsutvikling i: Pedagogikk. Fagdidaktikk 

SKALA: issg, isg, ing, ilg, 
islg* 

Hvordan har pensum i pedagogikk fungert som redskap i din 
læringsprosess 

 

Egeninnsats - motivasjon  
Hvordan vurderer du din egen arbeidsinnsats i emnet? SKALA: Svært god,  God,  

Lite god 
Ranger ditt nivå i forhold til hvor forberedt du var til 
forelesninger/seminarer  

 

Hvilken karakter satser du på til eksamen? Bokstavangivelse 
Forberedelse  
I den første integrerte uka planla du et undervisningsopplegg som 
forberedelse til mikrounder-visningskurset. Hvor godt fungerte 
denne forberedelsen for deg? 

SKALA: Svært godt, 
Godt, Noe godt, Lite 
godt, Dårlig 

Tilbakemelding  
I hvilken grad opplevde du at tilbakemeldingene i 
mikroundervisningskurset var relevante og nyttige for din videre 
utvikling? 

SKALA: issg, isg, ing, ilg, 
islg* 

I hvilken grad mener du at undervisningen har fremmet din faglige 
utvikling og forståelse av emnet?  

SKALA: issg, isg, ing, ilg, 
islg* 

I hvilken grad mener du emnets arbeidskrav/seminarene har 
fremmet den faglige utvikling og forståelse av emnet?  

SKALA: issg, isg, ing, ilg, 
islg* 

Læringsutbytte emne  
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TEMAFELT/SPØRSMÅL Svarform
I hvilken grad kommer det fram på emnets nettsider hva du skal 
lære i dette emnet? 

SKALA: issg, isg, ing, ilg, 
islg* 

I hvilken grad mener du emnets arbeidskrav har fremmet din 
faglige utvikling og forståelse av emnet? 

SKALA: issg, isg, ing, ilg, 
islg* 

I hvilken grad har emnet gitt deg mulighet til å utvikle kompetanse 
i å 
- planlegge og gjennomføre undervisning.  
- tolke og operasjonalisere læreplandokumenter. 
- lede elevers faglige læringsarbeid. 
- skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø og kunne 
iverksette tiltak mot mobbing. 
- bruke teknologi i undervisningen. 
- samarbeide med foresatte og andre aktører som er relevante for 
skoleverket.  
- observere og analysere undervisning og læringsforløp  

SKALA: issg, isg, ing, ilg, 
islg* 

Beskriv de viktigste læringsutbyttene du har fått av seminarene og 
hva som har bidratt til dette utbytte. 

Tekstsvar 

I hvilken grad gjenspeiler beskrivelsen av læringsutbytte i emnets 
samlede tilbud av: Forelesninger? Seminarer? Pensum?  
Kommentarfelt: Hvilke endringer vil du eventuelt anbefale?  

SKALA: Svært bra, Nokså 
bra, Nokså dårlig, Dårlig 
pluss kommentar 

Læringsutbytte praksiskomponenter  
I forbindelse med praksisperioden ble det gjennomført et dialog-
seminar. En av målsetningene er å løfte frem konkrete og 
relevante case fra praksis og diskutere disse gjennom en 
strukturert dialog mellom studenter, veiledere og fagansatte ved 
ILS.  
I hvilken grad opplevde du at denne dialogen var nyttig og lærerik? 

SKALA: issg, isg, ing, ilg, 
islg* 

45. Målet for praksisdag A var at du skulle bli kjent med 
praksisskolen og få innsikt i skolens planer for og planlegge for 4-
ukerspraksis og temadag D og E.  
I hvilken grad opplevde du at dette målet ble oppnådd? 
Tilsvarende for praksisdag B, C, D og E 

SKALA: issg, isg, ing, ilg, 
islg* 

Læringsutbytte - profesjonsorientering  
1.       Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: 
a.       Deltakelse i PROMO bidrar til at jeg blir bevisst hvordan jeg 

ønsker å fylle lærerrollen 
b.       Deltakelse i PROMO bidrar til at jeg utvikler et bevisst forhold 

til kunnskapen jeg tilegner meg i Lektorprogrammet.  
c.       Deltakelse i PROMO bidrar til at blir bevisst hvilken 

kompetanse jeg trenger å utvikle for å bli en god lærer 

SKALA: Fra helt enig til 
helt uenig 

2.       Vurder følgende påstander (rangering): 
a.       Pensumlitteraturen har vært relevant for mitt fremtidige 

arbeid som lærer 
b.       Emnet som helhet har bidratt til at jeg utvikler meg faglig som 

lærer 
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TEMAFELT/SPØRSMÅL Svarform
I hvilken grad opplever du at arbeidet med semesteroppgaven har 
gitt deg økt innsikt i og forståelse for undervisningspraksis i skolen? 

SKALA: issg, isg, ing, ilg, 
islg* 

I hvilken grad anser du forelesningene som: Profesjonsrettede og 
praksisrelevante? 

SKALA: issg, isg, ing, ilg, 
islg* 

Eksamensform  
I hvilken grad mener du at eksamensformen kan gi deg mulighet til 
å dokumentere den kompetansen du har utviklet i dette 
studieemnet 

SKALA: issg, isg, ing, ilg, 
islg* 

Masteroppgave - prosjektskisse  
* Kan dere fortelle litt om det å skrive skisse & prosjektbeskrivelse i 
første semester av masteren (8. semester)? 
- hvordan var det å bestemme seg for tema så tidlig? 
- Hvordan fungerer den tidlige tildelingen av veileder og 
fordelingen av veiledningstimer gjennom de tre semestrene? 
(1+2+8 timer med veiledning) 
- hvilken verdi hadde veiledningen? 
- hvordan var veiledningsprosessen? (kontakt med veileder, 
oppfølging mellom møtene) 
- måtte du gjøre store endringer på prosjektbeskrivelsen i 
høstsemesteret? 
- har DIFO-emnene gitt dere den metodekunnskapen dere trenger 
for den masteroppgaven dere skriver? 

Muntlig svar 

Masteroppgave - datainnsamling  
Kan dere fortelle litt om datainnsamling/praksis i andre semester 
av masteren (9. semester)? 
- erfaringer med å skaffe utvalg? 
- hvordan bidro veiledning? «Plan for datainnsamling» 
- nytteverdi av analysepraksis ved semesterstart? 
- nytteverdi av mentorsamtale, refleksjonsnotat og tilbakemelding 
fra mentor? 
- vanskelig å finne ut av hvordan data skal oppbevares? 
- melde til NSD? 
- rolle til metodekurs og fagdidaktiske kurs i forbindelse med 
datainnsamling? 

Muntlig svar 

Masteroppgave - skriveprosess  
Kan dere fortelle litt om det å skrive selve masteroppgaven og om 
veiledningen dere får? 
(10. semester) 
- føler du deg forberedt gjennom arbeidet de to foregående 
semestrene? 
- når hadde dere første veiledning, hyppighet, hvordan foregår 
veiledning, tilfredshet? 
- Tidspress? 
- støttefunksjoner (duo-mal, endnote- , seminarer? 
- Var det for mage obligatoriske emner i løpet?  

Muntlig svar 
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* I svært stor grad, I stor grad, I noen grad, I liten grad, I svært liten grad 
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UNDERVEDLEGG 4: OM EVALUERINGSFORMER 

Se også LINK-ressurs om studentevaluering: https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/verktoykasse/  

 

Form 

Spørreskjema:  

Spørreskjema kan inneholde spørsmål med faste svarkategorier og/eller åpne tekstsvar.  

MERKNAD: Her bør det fylles ut med mer informasjon om muligheter og begrensinger ved spørreskjema 

 

Mentimeter/ Kahoot/ 

Slike verktøy, med eksempelvis meningsmålinger, quizer og ordskyer, kan brukes til korte 
tilbakemeldinger knyttet til enkelte undervisningsaktiviteter og -økter. Tilbakemeldingene (skjermbilder 
e.l.) kan samles opp og brukes i tillegg til eller eventuelt som alternativ til spørreskjema ved innhenting 
av tilbakemeldinger fra studenter.  

 

Logg 

Studentlogg kan være et redskap for å utvikle studentenes refleksjon over eget læringsforløp. Det kan 
være verdifullt å fasilitere slik refleksjon gjennom å benytte konkrete stimuli. Eksempelvis kan man la 
studenter lage et skriftlig refleksjonsnotat over en problemstilling, et case (video) eller lignende i starten 
og slutten av undervisningsperioden. Studenten kan da reflektere over likheter og forskjeller i egen 
refleksjon (terminologi, fokus etc.) og hvilken endring i kunnskap og forståelse dette eventuelt indikerer. 

 

Samtale 

Evalueringssamtaler kan gjennomføres i tilknytning til undervisnings- og veiledningsaktiviteter. Samtaler 
kan foregå i plenum eller i grupper med muntlig eller skriftlig oppsummering. Samtaler kan fasiliteres og 
trigges ved bruk av hjelpemidler som mentimeter/kahhot eller momentskriving 

 

Fokusgruppe 

Strukturert, semistrukturert eller åpen samtale i gruppe med vekt på en gruppedrevet samtaleprosess. 
Kan være egnet til å stimulere til utdypende, kompletterende, nyanserende og kontrasterende 
erfaringer og forståelser.   

 

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

Gruppe som gir tilbakemelding på vegne av studentene på emnet, i form av møter med 
emneledelsen/studieadministrasjon eller rapporterer skriftlig på bestemte tidspunkt eller ved særlige 
behov. Kan være egnet til å samle opp og videreformidle et bilde av studenters erfaring og forståelse. 
Gruppen kan også gi tilbakemeldinger løpende eller punktuelt gjennom semesteret. 

 

Funksjon 

Selvevaluering, hverandrereevaluering og andreevaluering 

Evaluering kan fokusere på egen eller andres kompetanseutvikling eller på en felles eller gjensidig 
kompetanseutvikling. Valg av fokus vil i noen grad kunne avhenge av hvilke undervisningsformer som 
brukes. Et interaktivt og prosessorientert undervisnings- og læringsarbeid vil kunne øke relevansen av 
evalueringsformer hvor studenter drøfter arbeidsformer og læringsutbytte med hverandre og med 
undervisere eller hvor studenter gir hverandre tilbakemeldinger på felles deltakelse i læringsaktiviteter 
og hvor dette utgjør en del av evalueringsarbeidet.     

Punktevaluering og prosessevaluering 

Emneevalueringer blir tradisjonelt ofte utført som punktevalueringer, typisk ved at emneansvarlig(e) 
gjør en muntlig eller skriftlig studentundersøkelse og vurderer justeringer midtveis i semesteret og så en 
mer helhetlig eller oppsummerende evaluering etter gjennomført undervisning eller semester for å 
vurdere om det er behov for å gjøre endringer i emnebeskrivelse eller undervisning for kommende 
semestre. 

Emneevaluering kan også gjennomføres som mer prosessrelatert evaluering. Dette kan skje ved flere 
punktevalueringer, det vil si mindre evalueringer i løpet av semesteret som gir studenter og undervisere 
mulighet til å gi tilbakemelding på undervisningsforløp og læringsprosess underveis og reflektere over 
endringer som gjøres i undervisningen som følge av evalueringen. Dersom slikt evalueringsarbeid 
nedfelles i skriftlige notater vil det kunne inngå i eller danne grunnlag for en oppsummerende rapport 
fra evalueringen. 

Formativ og summativ evaluering 

Underveisevaluering kan ha en formativ funksjon med fokus på umiddelbar justering av undervisnings-, 
arbeids- og veiledningsformer. Formative aspekter kan tydeliggjøres ved at evalueringen også inkluderer 
studenters (og underviseres) refleksjon over egen innsats og rolle i undervisnings- og læringsprosessen. 

En mer oppsummerende, helhetlig evaluering kan ha en summativ funksjon med fokus på studenters 
læringsutbytte og gjennomført undervisning og vurdering. Men en oppsummerende evaluering kan også 
ivareta formative aspekter ved at man kommuniserer til senere studentkull hvordan tidligere 
evalueringer har influert utformingen av emnet, og inviterer til aktiv medvirkning til videre utvikling av 
undervisnings- og arbeidsformer.  

 

Gyldighet 
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UVs senter CEMO peker på at det å sikre reliable og valide evalueringer krever at man inkluderer flere og 
ulike informasjonskilder: for eksempel student-evalueringer, rapporter fra undervisere, vurderinger av 
kursmateriell, ansattes hverandre-vurdering av undervisning, en-til-en-drøftinger av 
undervisningspraksis, mentor-ordninger og lærersamarbeid.  

Ifølge CEMO er det ikke dokumenter at kurs-evalueringer fra studenter er presise instrumenter for å 
måle undervisningseffektivitet og undervisningskvalitet. For noen aspekter som studenter blir bedt om å 
evaluere, kan det være tilstrekkelig å evaluere noen få undervisnings-sesjoner, mens det for andre 
aspekter kan være nødvendig med 9-10 sesjoner eller mer for å få reliable data. 

 

Aggregering og komparasjon av data 

Flere emneevalueringer på et program vil sammen kunne bidra til belyse sider ved studieprogrammet 
som de inngår i. Det vil da være formålstjenlig å ha noen datakilder og tematiske fokus og 
spørsmålsstillinger som gir grunnlag for komparasjon. 

På et studieprogram som går over flere år kan det også være av betydning å følge (deler av) et 
studentkull over tid. Også dette vil kreve en koordinering av tilnærminger som legger til rette for dette, 
for eksempel ved at bestemte vinklinger og spørsmålsstillinger gjentas i evalueringene på et emne i 
hvert semester/år i studieforløpet. 
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RUTINEBESKRIVELSE PERIODISK PROGRAMEVALUERING 
Rutinebeskrivelsen gjelder for UVs enheter og studieprogram. Den tar utgangspunkt i prinsipper og 
rammer som er lagt i UiOs og UV-fakultetets systembeskrivelser (Lenker til disse). 

Rutinebeskrivelsen beskriver gjennomføring, ansvar, resultatbehandling og oppfølging. 

 

Prinsipper og rammer fra UiO/UV-fakultetet 
Ifølge UiOs og UV-fakultetets systembeskrivelse (Lenker) skal programevaluering foretas innenfor 
en seksårsperiode. Det formelle ansvaret ligger hos dekanen, men det operasjonelle ansvaret ligger 
hos institutt- og programledelsen. Periodisk programevaluering er en evaluering av helheten i 
programmet.  
Formålet er å vurdere kvaliteten på programmet og behovet for endringer i programmet. 
Evalueringen skal omfatte en vurdering av forholdet mellom programmets planlagte 
læringsutbytte, faglige innhold, arbeids- og undervisningsformer samt vurderingene og 
vurderingsordningene. Andre sentrale tema er programmets læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, 
internasjonalisering og infrastruktur samt studentenes/ph.d.-kandidatenes gjennomføring. 
Ifølge UiOs og UVs systembeskrivelse skal den periodiske programevalueringen bestå av en 
egenevaluering og en ekstern evaluering. Systembeskrivelsen gir nærmere bestemmelser, som er 
tatt inn i beskrivelsen av rutinene nedenfor. 

 

Overordnet om programevaluering 
Ansvar 

Det formelle ansvaret ligger hos dekanen, men det operasjonelle ansvaret ligger hos institutt- og 
programledelsen.  

MERKNAD: Trengs det nærmere presisering av hvem (organer, ledere) som setter i gang 
programevaluering? 

 

Regularitet 

Periodisk programevaluering foregår innenfor en seksårsperiode. Det vil si at en evalueringsrapport 
legges fram minimum hvert sjette år. Emneevaluering og ekstern evaluering av vurderingsordningen 
som gjennomføres i seksårsperioden, inngår som underlagsmateriale for programevalueringen. 

 

Innhold 

Evalueringen skal omfatte en vurdering av forholdet mellom programmets planlagte læringsutbytte og 
det faglige innhold, arbeids- og undervisningsformer samt vurderingene og vurderingsordningene. 
Andre sentrale tema er programmets læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, internasjonalisering og 
infrastruktur samt studentenes/ph.d.-kandidatenes gjennomføring.  
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Programeier fastsetter mandat for evalueringen hvor også andre fokusområder kan legges til. 

MERKNAD: Det bør vurderes om fakultetet skal formulere et overordnet mandat/fokus for dette 
evalueringsarbeidet. Det kan eksempelvis framheves at studenters læringsforløp og progresjon er et 
overordnet anliggende og at evalueringen bør gi input til videre arbeid med dette. 

 

Særskilt om egenevalueringen 
Ansvar for egenevalueringen 

Egenevalueringen koordineres av programledelsen.  

MERKNAD: Det bør avklares om det skal presiseres nærmere hvem som koordinerer egenevalueringen 
(programrådsleder, undervisningsleder eller administrasjon). 

 

Innhold i og gjennomføring av egenevalueringen 

Egenevalueringen skal normalt være basert på valueringsmaterialet som er samlet opp i perioden. 
Egenevalueringen skal også omfatte en kortfattet gjennomgang av kravene i NOKUTs 
studietilsynsforskrift. 

MERKNAD: Skal det legges inn mer utfyllende eller spesifikke angivelser av forventet innhold i 
egenevalueringer (kriterier for evalueringen, aspekter ved programmet som skal trekkes inn etc.)? 

 

Rapportering fra egenevalueringen 

Det skal utarbeides en rapport med vurderinger av behovet for endringer eller nedleggelse av 
programmet. Rapporten skal gjøres tilgjengelig i UV-fakultetets evalueringsportal. 

MERKNAD: Skal det angis noe nærmere om forventede innholdselementer i en rapport (jamfør 
foregående punkt)? 

 

Studenters andel i egenevalueringen 

Studentene deltar i emneevalueringer som inngår som materiale i egenevalueringen. Studenter deltar 
også som medlemmer av referansegrupper og/eller som deltakere i studentundersøkelser som 
gjennomføres som del av egenevalueringen.  

 

Særskilt om den eksterne evalueringen 
Ansvar for den eksterne evalueringen 
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Til å gjennomføre den eksterne evalueringen nedsetter programeier et evalueringspanel.  

MERKNAD: Det bør tas inn en presisering av hvem som nedsetter evalueringspanelet: 
Evalueringspanelet nomineres av enheten og oppnevnes av fakultetet/dekanen. 

UiOs systembeskrivelse setter følgende vilkår for sammensetningen av eksternt panel: 

• Panelet skal ha nasjonal og/eller internasjonal spesialistkompetanse i programmets faglige 
kjerneområde(r). 

• Panelet skal ha kompetanse fra undervisning og/eller forskningsveiledning. 
• Panelet skal ha minst én deltaker som er student/ph.d.-kandidat. 
• Panelet skal ha minst én deltaker fra arbeids- eller samfunnsliv. 
• Det er valgfritt hvorvidt panelet også har deltakere som er ansatt ved UiO. 
• Programledelsen er normalt ikke representert i evalueringspanelet. 

 

Innhold i og gjennomføring av den eksterne evalueringen 

Den eksterne evalueringen er basert på programledelsens egenevaluering og annet relevant materiale. 
Programeier sørger for at panelet får tilgang til nødvendig informasjon. 

MERKNAD: Skal det legges inn mer utfyllende eller spesifikke angivelser av forventet innhold i ekstern 
rapport (kriterier for evalueringen, aspekter ved programmet som skal trekkes inn etc.)? 

 

Rapportering av den eksterne evalueringen 

Evalueringspanelet utarbeider en rapport med vurderinger av kvaliteten på programmet og behovet for 
endringer i programmet. Rapporten sendes til programeier og skal gjøres tilgjengelig i UV-fakultetets 
evalueringsportal. 

 

Studenters andel i den eksterne evalueringen 

Studentene skal ha minst en representant i det eksterne panelet. 

 

Samlet rapportering og oppfølging  
Samlet rapportering 

Det skal utarbeides en samlerapport med vurderinger av behovet for endringer eller nedleggelse av 
programmet. Rapporten skal inneholde oppsummerende og konkluderende vurderinger fra 
programledelsen basert på vurderingene fra egenevaluering og fra den eksterne evaluering. Rapportene 
fra egenevaluering og ekstern evaluering samt programledelsens oppsummerende og konkluderende 
vurdering skal legges fram til behandling i programrådet. 

 



26 

Oppfølging institusjonelt 

Programrådet behandler rapportene fra egenevaluering og ekstern evaluering samt programledelsens 
oppsummerende og konkluderende vurdering. Programrådet rapporterer om forbedringsbehov og tiltak 
til instituttleder slik at instituttet kan inkludere dette i tertialrapport. Eventuelle justeringer av 
programbeskrivelsen gjøres ved vedtak i programråd, samt studieutvalg og dekan og følger ordinær 
saksgang. 

Programledelse og programråd er ansvarlig for oppfølgingen på programnivå. Instituttledelsen er 
ansvarlig for å rapportere videre til fakultetsnivå (tertialrapport). 

 

Studenters tilgang til resultater og andel i oppfølgingen 

Rapportene fra egenevaluering og ekstern evaluering skal være tilgjengelige i UV-fakultetets 
evalueringsportal som er lenket opp fra programsidene. 

Studenter deltar gjennom valgte representanter i oppfølgingsarbeidet i programråd/instituttstyre. 
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