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Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap 

Innkalling og referat 

Utdanningsutvalget ved Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap (UU-FIN) 

Møtedato og tid: 28.april   kl. 10:15 – 12:00     Dato referat: 4. mai 2022 

Deltagere i møtet: Brit Julbø (prodekan for utdanning FIN, leder),  Sven-Olai Høyland (datafag), Inger Beate Pettersen (innovasjonsfag),  Fredrik Hemmingsson (sikkerhet-
 og kjemifag),  Line Wergeland (bioingeniør), Mette Kusk Gillespie (Natur- og miljøvitenskap),  Kristine Selvikvåg Lundervold (realfag), Harald Spångberg  (elektrofag), Ole 
Fartein Knutson Kolnes (byggfag), Jan Ove Mjånes (maskinfag),  Per E. Thorvaldsen (fakultetskontakt i ALU),  Rune Hjelmeseter (vara, studieadministrasjonen), Kristine 
Engan-Skei (studiekvalitet, sekretær).  
 
Frafall: Gro Sælemyr (studieadministrasjonen) 
 
Mangler oppnevning: fakultetstillitsvalgte studenter 
 
 

Saksummer  Vedlegg/lenker Saksnavn Hva skjer i møtet 
  Kort presentasjonsrunde av møtedeltagerne.  

Saker til eventuelt meldes inn. 
Prodekan innleder 

  Ingen saker meldt til eventuelt. 
 

 

7/22 Vedlegg:  
Kunnskapsgrunnlag 
for arealstrategi 
FIN 
 

Arealstrategi for FIN 
 
Ole-Gunnar Søgnen er oppnevnt som leder av en arbeidsgruppe som i år skal 
utarbeide en arealstrategi for fakultetet. Vedlagt er et kunnskapsgrunnlag som ble 
diskutert i ledermøtet på fakultetet. 

Har medlemmene i utdanningsutvalget 
innspill til arbeidet med arealstrategi for 
fakultetet? 
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Søgnen deltar i møtet og tar imot spørsmål og innspill.  

 
Referat:  
Søgnen innledet med å fortelle litt om hvordan arbeidsgruppen har jobbet med kartlegging av arealene til FIN.  
 
Viktige foreløpige funn er at HVL er ikke godt nok rigget for forskningsaktivitet, og det gjelder særlig på laboratoriesiden. Det er veldig små areal, eller ad hoc-areal, som 
brukes til forskning.  I mangel på ledige arealer plasseres nyinnkjøpt utstyr inne på kontoret til enkeltpersoner. Det er viktig at god lagerplass prioriteres framover.  
 
Utover laboratorie- og lagerareal er det også utfordringer med knappe kontorarealer, noe som medfører at stipendiater får kontorplass for langt fra fagmiljøet og 
laboratoriefasiliteter. 
 
Når det gjelder utdanning tenker arbeidsgruppen at det er fornuftig med basislaboratorier på alle campus, men at spesiallaboratorier bare bør være på ett campus. Det 
er rimeligere å flytte på studentene enn å bygge opp nye spesialrom.   
 
Medlemmene i utdanningsutvalget kjente seg igjen i beskrivelsen av funnene. Nok laboratorier er viktig for å få til forskningsbaserte utdanningen. Kan det frigjøres 
kapasitet på undervisningslaboratorier ved å endre rekkefølgen av emnene i studieprogrammene? Generelt vil ikke digitale løsning kunne erstatte behovet for å lag fysisk 
modeller fullt ut. I Sogndal er det behov for et verksted, både for å støtte opp om bacheloroppgaver og til forskningsutstyr. Det er viktig at fakultetet har gode 
formalisert, ordninger for bruk av utstyr på tvers mellom fagmiljøene. 
Utover laboratoriene er det utfordrende å få kontorplasser ved besøk av internasjonale forskere og studenter. 
 
8/22 Vedlegg:  

Læringsmodeller 
 
 

Klassifisering av emner 
 
Studieplankomiteen for master i anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap skal 
lage en studiemodell som tar høyde for at fagmiljøet i hovedsak er lokalisert på 
campus i Bergen, men at utdanningen også skal tilbys i Førde og Haugesund. Det er 
derfor ønskelig å klassifisere emnene i det planlagte masterprogrammet.  
De tre læringsmodellene er nærmere beskrevet i vedlegget. 
 
Læringsmodell A: Alle læringsaktiviteter fysisk på campus. 
Læringsmodell B1/B2: Hybride læringsaktiviteter på tvers av campus. 
Læringsmodell C: Digitale læringsaktiviteter på tvers av campus. 

 

Har medlemmene i utdanningsutvalget 
innspill til dette forslaget om å klassifisere 
emnene på FIN? 
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Kan denne klassifiseringen utvides til flere/alle emner på fakultetet?  
 
Erik Kyrkjebø (IDER) frå studieplankomiteen deltar i møtet.  

Referat:  
Kyrkjebø presenterte innledningsvis læringsmodellene som er planlagt for masterprogrammet. Han la til at studentene i studieplankomiteen har spilt inn at de tenker at 
læringsmodell B er best for et flercampusstudium. Dersom det er for mye av læringsmodell C vil ikke studentene bli kjent med hverandre og da kan bli utfordrende å 
finne noen å samarbeide med. I masterprogrammet er det uansett planer om å legge inn seminar/samling i starten av studieprogrammet, for å sikre at studentene blir 
kjent med hverandre. Videre er grep som anonyme digitale tavler og kanaler i Discord viktig for å aktivisere studentene (gjerne også off topic) i digitale emner.  
 
I diskusjonen kom det fram at mange har ansvar for emner på tvers og har gjort seg erfaringer som de gjerne vil dele. Det er f.eks. enklere å invitere eksterne 
foredragsholdere til digital undervisning, og slik kan vi bedre få til arbeidslivsrelevans i utdanningene. Hybridundervisning kan være en fordel også for studentene som 
ikke er i det fysisk klasserommet. Mange foreleser er mer inspirerende å høre på når de snakker til studenter i et klasserom (på en annen campus) framfor rett inn i 
kameraet. Forelesere på turne mellom campus er ofte en god løsning. 
 
En kategorisering av emnene vil gi studentene mer informasjon om hvordan studiedagen blir. Men holder det med informasjon på studieprogramnivå? Dersom 
kategoriseringen er for streng vil det medføre at underviserne mister sin frihet i det enkelte emnet og at vi får problemer dersom et emne må endres fra fysisk til digitalt 
pga sykdom.  Studieveilederne får ofte spørsmål om hvordan studiehverdagen fungerer og mener det kan være lurt å være tydelig i informasjonen.  
All undervisningen bør uansett understøttes av digitale læringsformer.  
 
Foreløpig konklusjonen er at dersom vi innfører kategorier må de være breie nok for fagpersonene, men fortsatt gi mening (og informasjon) for studentene. 
 
9/22 Vedlegg:  

Rektors 
føringsbrev til FIN 
for 2022 
Handlingsplan for 
FIN 2022 

Årsplan for FIN 2022 
 
Dokumentet ble kun behandlet i ledergruppen før publisering. Det er derfor 
bestemt at dokumentet skal oppdateres fortløpende slik at innspill fra utvalgene 
blir tatt hensyn til. Årsplanen for 2022 er publisert på intern nettside (Vestibylen). 

 

 

Har medlemmene i utdanningsutvalget 
innspill til handlingsplanen? 

Referat:  
Det ble foreslått et nytt punkt knyttet til «Vi vil videreutvikle og ta i bruk gode modeller for studentaktive…»: fakultetet må få på plass mer regelmessige delingsarenaer 
for studentaktive, varierte læringsformer. Mange har gjort seg erfaringer i løpet av pandemien og det er nyttig å dele disse. 

https://www.hvl.no/contentassets/2fcdf5bf80ed4b8385dfc363576f039a/arsplan-2022-for-fin.pdf
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Det ble foreslått å skrive om punktet «Vurdere om antall valgemner kan reduseres for å gi handlingsrom for omstilling.». Det er viktig med handlingsrom for omstilling, 
men det kan være flere muligheter enn å reduseres antall valgemner. Valgemnene er nisjepreget og gir dybde i ingeniørutdanningen, samt er et grunnlag for tett 
samarbeid med arbeidslivet. Dette er det uheldig å fjerne. Forslag til omformulering «Vurdere mulighet for å redusere studieporteføljen for å gi handlingsrom for 
omstilling».  For eksempel gir felles bruk av emner på tvers av studieprogram bedre økonomi. 
 
Punktet om rekruttering skapte ellers stort engasjement og interesse. Det er viktig at fagmiljøene er informert og får lov å bidra i rekrutteringsarbeidet. Det er viktig at vi 
tenker på rekruttering gjennom hele året og hvordan anledninger som EXPO kan utnyttes bedre.  
 
Prodekan for utdanning melder forslagene til endringer tilbake til dekan. 
 
10/22  Periodisk evaluering, sluttnotat for 2021 

 
Det sentrale utdanningsutvalget behandlet i møtet 31. mars sluttnotat fra de 
periodiske evalueringene i 2021. 
På vårt fakultet ble følgende studietilbud evaluert i 2021: 

• Bachelor i landskapsplanlegging og landskapsarkitektur 
• Bachelor i geologi og geofare 
• Bachelor i fornybar energi 
• Master i climate change management 
• Master i areal og eigedom 
• Fagskoleutdanningen – yrkesdykking 

 
Ingen av studietilbudene på FIN hadde avvik fra kravene i studietilsynsforskriften. I 
sluttnotatene er det utviklingspunkter som det skal jobbes med fram mot neste 
evaluering som kommer i 2026. 

Medlemmene i utdanningsutvalget tar 
saken til orientering 

 

Referat: Leder og kvalitetsrådgiver orienterte. Det var ingen kommentarer til saken. 

11/22 Lenke til kalender Forslag til møteplan for 2022-2023 
Onsdag 21. september 2022 
Torsdag 16. februar 2023 
Tirsdag 18. april 2023  
 
Det foreslås at møtet i september holdes fysisk på campus Bergen, med oppstart 
etter lunsj. Møterammen på de to vårmøtene er 1 time og 45 minutter, normalt 
med oppstart kl. 12.15. Disse møtene er digitale. 

Har medlemmene i utdanningsutvalget 
innspill til møteplanen for kommende 
studieår? 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hvl-uninett/Meetings/Details/618156?agendaItemId=209137
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hvl-uninett/Meetings/Details/618156?agendaItemId=209137
https://www.norskkalender.no/
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 Referat: ingen kommentarer til forslag til møteplan for 2022-23. Møteinnkallinger kommer i outlook 
 

Muntlig 
orienteringer:  
 

1. Fagutviklingsmidler 2022-23, søknadsfristen var 20. april 
2. Flere studenter på campus – prosjekt våren 2022: https://www.hvl.no/studentliv/studentaktiviteter-pa-campus/ 
3. FIN konferansen, 20. juni 2022: https://www.hvl.no/Vestibylen/kalender/fin-konferansen/ 
 
Faste orienteringer: 

- Orientering fra møtet i utdanningsutvalget ved HVL 
- Orientering fra møtet i Koordineringsutvalget for ingeniørutdanningen (KUI). Utgår, ingen møter avholdt. 
- Orientering fra møte i Læringsmiljøutvalget 
- Orientering fra arbeidet til fakultetstillitsvalgte (FTV) / Studentrådet FIN. Utgår, ingen møter avholdt. 
- Orientering fra Avdeling for læring og utvikling av undervisning  (ALU) 

 
 

https://www.hvl.no/studentliv/studentaktiviteter-pa-campus/
https://www.hvl.no/Vestibylen/kalender/fin-konferansen/
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hvl-uninett/Boards/Details/247238
https://www.hvl.no/om/organisering/fin/rad-og-utval-ved-FIN/koordineringsutvalget-for-ingeniorutdanning/
https://www.hvl.no/om/utval/lmu/
https://www.hvl.no/alu/
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Læringsmodeller  
Studieprogrammet vil ha studenter på flere campus (Førde og Bergen), og vil også inneholde fag som 
er felles med andre mastergrader på andre campus (også Haugesund). Vi har derfor definert 3 ulike 
læringsmodellalternativer som alle fag som inngår i mastergraden må følge. 
 
Læringsmodell A: Alle læringsaktiviteter fysisk på campus.  
Læringsmodellen forutsetter at alle studenter deltar på læringsaktivitetene ved fysisk oppmøte på en 
definert campus. Det vil i utgangspunktet ikke bli lagt til rette for at studenter kan delta på 
forelesinger, veiledning eller øvinger/laboratorieøvinger digitalt, og læringsmaterialet er i begrenset 
grad gjort tilgjengelig for digitale asynkrone læringsaktiviteter (videoer etc.). Læringsmodellen kan 
kun brukes for valgemner, og ikke for obligatoriske emner i mastergraden – siden obligatoriske 
emner går på tvers av campus. 
 
Læringsmodell B1/B2: Hybride læringsaktiviteter på tvers av campus. 
Læringsmodellen legger opp til at de fleste læringsaktiviteter kan følges uavhengig av campus, og at 
forelesinger, veiledning og teoretiske øvinger legger til rette for digital deltakelse. Det vil som 
hovedregel være mulig å følge lærerstyrte læringsaktiviteter som forelesinger fysisk på et campus, og 
fysiske forelesinger vil til en viss grad alternere mellom campus. Det vil likevel være noen praktiske 
læringselement (laboratorieøvinger etc.) som vil kreve fysisk oppmøte på campus. I alternativ B2 vil 
praktisk ferdighetstrening som laboratorieøvinger kun være tilgjengelig på ett campus pga unik 
infrastruktur, og noe reiseaktivitet for samlingsbasert ferdighetstrening må påregnes. I alternativ B2 
vil det campus som har unik infrastruktur spesifiseres, f.eks. «Læringsmodell B2 Haugesund». I 
alternativ B1 vil nødvendig infrastruktur for praktisk ferdighetstrening være tilgjengelig på alle 
campus.  
 
Læringsmodell C: Digitale læringsaktiviteter på tvers av campus. 
Læringsmodellen legger opp til at alle læringsaktiviteter kan følges uavhengig av campus, og at 
forelesinger, veiledning og teoretiske/praktiske øvinger legger til rette for digital deltakelse. Det kan 
være mulig å følge lærerstyrte aktiviteter fysisk på campus, men ikke nødvendigvis. Det er ingen 
praktiske ferdighetstrening som krever fysisk oppmøte på campus, og ferdighetstrening kan derfor 
skje på digital infrastruktur. 
 
Læringsmodell A med alle læringsaktiviteter fysisk på campus vil i hovedsak kun benyttes for valgbare 
emner som kun har studenter på en campus, men kan også benyttes når undervisning gjentas for 
ulike studentgrupper på ulike campus. Fysisk tilstedeværelse av både foreleser og studenter i samme 
rom gir svært gode muligheter for studentaktive læringsformer som gruppediskusjoner, er godt 
tilrettelagt for dialog og diskusjon mellom foreleser og studenter, og er godt egnet for at foreleser 
kan tilpasse framdriften i undervisningen til studentenes forståelse – som kommer til uttrykk 
gjennom non-verbal kommunikasjon som øyekontakt, ansiktsmimikk og kroppsholdning. Fysiske 
tilstedeværelse er også godt egnet for praktiske demonstrasjoner og ferdighetstrening på fysisk 
infrastruktur gjennom laboratorieøvinger.  
 
Læringsmodell B legger til grunn en hybrid læringsmodell der studenter deltar på synkrone 
(samtidige) læringsaktiviteter fra flere campus samtidig, og der foreleser er fysisk i samme rom som 
en studentgruppe, mens andre studenter deltar digitalt – enten individuelt eller i grupper. Når 
foreleser alternerer mellom campus vil alle studenter kunne følge noen forelesinger fysisk, og noen 
digitalt. Eventuelle asynkrone (ikke-samtidige) læringsaktiviteter som å se videosnutter, gjøre 
teoretiske eller digitale øvinger, eller å delta i tekstlige diskusjoner eller veiledning vil ikke påvirkes 
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vesentlig av at undervisningsmodellen er hybrid eller digital. Læringsmodell C legger til grunn at 
studenter kan delta på alle deler av emnet via digitale plattformer, og at synkrone læringsaktiviteter i 
hovedsak foregår via en eller flere digitale plattformer som legger til rette for forelesninger, 
gruppediskusjoner, veiledning og demonstrasjoner. Praktiske øvinger og ferdighetstrening må kunne 
skje på digitale plattformer som er tilgjengelig uavhengig av campus. Obligatoriske emner i 
studieprogrammet må – siden studieprogrammet er på tvers av campus – gis med læringsmodell B 
eller C som utgangspunkt, eller eventuelt med læringsmodell A dersom undervisningen repeteres på 
hvert campus. Valgbare emner kan i større grad gjennomføres med læringsmodell A – særlig for 
emner med mye praktisk ferdighetstrening på infrastruktur som kun er tilgjengelig på en campus – 
men det vil tilstrebes at alle emnene i størst mulig grad er tilgjengelig på alle campus.  
 
I hybride og digitale læringsformer (modell B og C) vil noen eller alle studenter delta på 
læringsaktivitetene via en digital videokonferanseplattform (Zoom, Teams eller liknende). I hybride 
eller digitale læringsformer kan det ofte være vanskeligere å få oversikt over om hele 
studentgruppen har forstått det som gjennomgås – studenter som deltar digitalt har erfaringsmessig 
ofte videostrøm avslått. Her må andre verktøy tas i bruk for å sikre at framdrift i forelesinger er 
tilpasset studentenes forståelse, og både bruk av quiz (Zoom, Mentimeter eller liknende 
programvare) og gruppediskusjoner via «breakout rooms» kan være gode mekanismer for å sjekke 
forståelse og fremdrift. I hybride og digitale læringsformer må det aktivt skapes rom og mekanismer 
for tilbakemelding fra studenter på forståelse, mens det i fysisk undervisning i større grad er naturlig 
ivaretatt gjennom ikke-verbal kommunikasjon. I hybride og digitale læringsformer er det 
erfaringsmessig også mindre spørsmål fra studenter underveis i forelesinger. Her har fagmiljøet gode 
erfaringer med å bruke anonyme diskusjonstavler (flinga eller liknende) der studentene kan stille 
spørsmål uten at det blir knytt til person. Dette har også vist seg å ha en positiv effekt på 
klassefølelse på tvers av campus – særlig siden slike plattformer åpner opp for humoristiske 
kommentarer og mindre formelle ytringer. Der anonyme diskusjonstavler fungerer best i asynkrone 
læringsaktiviteter, har klassefølelse har også vist seg å bli forsterket gjennom asynkron veiledning på 
diskusjonsplattformer som Discord, Slack eller liknende. Her kan alle studenter se andre sine 
spørsmål og kommentarer til faglige spørsmål, men det kan også oppfordres til å lage mer sosiale 
underkanaler på slike diskusjonsplattformer for å styrke sosial interaksjon i klassen. Sosiale relasjoner 
– som er viktige for læring (Johnson og Johnson (2009)) – kan slik styrkes ved at faglærer aktiv 
oppfordrer til sosial interaksjon over digitale plattformer både i synkrone og asynkrone 
læringsaktiviteter. 
 
Hybride og digitale læringsmodeller blir ofte oppfattet som et dårligere alternativ til fysisk 
undervisning. Dette kan i noen grad ses i sammenheng med den uplanlagte (og ufrivillige) 
digitaliseringen av synkrone læringsaktiviteter som skjedde våren 20202 under utbruddet av COVID-
pandemien. Hampel (2006) konkluderer med at digital læring krever en annen tilnærming til de 
synkrone læringsaktivitetene utover å strømme tradisjonelle fysiske forelesninger. Det bør i større 
grad benyttes omvendt undervisning i form av videosnutter eller andre læringsressurser som flytter 
deler av den tradisjonelt forklarende forelesingen til en asynkron plattform, og synkrone 
læringsaktiviteter kan i større grad benyttes til gruppediskusjoner og utforskende læringsaktiviteter 
(Kyrkjebø (20202)). Hampel (2006) argumenterer også med at digitale online læringsaktiviteter kan 
være mer demokratiske enn tradisjonelle fysiske forelesinger med en mer hierarkisk lærerstyrt 
struktur, men også at digitale plattformer kan skape utenforskap for de studentene som ikke 
opplever at de mestrer plattformene som benyttes. Både i studieprogrammet og i de enkelte 
emnene vil det derfor sørges for at opplæring er tilgjengelig for de relevante digitale 
læringsverktøyene som benyttes. Keengwe og Kidd (2010), som har oppsummert gode praksiser ved 
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digital læring, fant at digitale læringsmiljø i større grad tar i bruk mer studentaktive læringsformer 
enn i tradisjonelle læringsmiljø der alle studenter er tilstede fysisk i læringsaktivitetene. Både 
Olapiriyakul og Scher (2006) og Hannay og Newvine (2006) har undersøkt effekten av hybrid læring 
på studentenes læringsutbytte, og fant at noen studentgrupper foretrakk hybrid eller digital læring 
på grunn av den større fleksibiliteten dette ofte gir i når (asynkrone) læringsaktiviteter skal 
gjennomføres, og også at de fleste studier viser en positiv læringseffekt av hybride læringsaktiviteter 
(Olapiriyakul og Scher (2006)). Et viktig aspekt fra Olapiriyakul og Scher (2006) rundt hybride 
læringsmodeller er at fysisk tilstedeværelse i forelesninger kan gå ned når fleksibiliteten blir større, 
og at det derfor er viktig å skape rom for gode sosiale interaksjoner i hybride læringsmodeller. Dette 
kan oppnås gjennom utstrakt bruk av gruppebaserte diskusjoner og oppgaver, og å legge til rette for 
sosiale interaksjoner mellom studenter på digitale diskusjonsplattformer (Kyrkjebø 2020).  
 
Alle emner i studieprogrammet vil bruke samme læringsplattform (Canvas) for å legge til rette for 
informasjon til studenter, oversikt over pensum og læringsressurser, tilgang til studentaktive 
læringsverktøy, innleveringer og vurderinger, og gode muligheter for samskriving av rapporter og 
liknende. God struktur på informasjon som lagres i læringsplattformen er svært viktig for å unngå 
misforståelser og at informasjon ikke når frem, men enda viktigere i hybride og digitale 
læringsmodeller der mengden informasjon, ressurser og verktøy ofte er større enn for hovedsakelig 
fysiske læringsmodeller. Faglærere vil derfor oppfordres til å eksplisitt gå igjennom strukturen for 
læringsplattformen ved oppstart av hvert emne, og ellers henvise tydelig og eksplisitt til hvor 
informasjon kan finnes når nye oppgaver, undervisningsmateriale eller informasjon legges ut. 
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