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Møtedato: 08.03.2012 Saksbehandler: Simon Utseth Sandvåg
_______________________________________________________________________

O-sak 02/12 Orientering om RFSF

_______________________________________________________________________

Forkortelser
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet
STi – Studenttinget
RFSF- Rådet for studenter med nedsatt funksjonsevne
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Etter å ha gjennomført orientering om LMU på forrige STi-møte har det kommet2
mange gode forslag til saker som kan tas opp utover året, til stor begeistring for oss3
studenter som sitter i utvalget, og sektretær i utvalget, som var svært godt fornøyd4
med arbeidet vi har gjort. Jeg tenkte at lignende orientering vil være passende også5
for andre råd og utvalg, og denne gang for RFSF.6

7
Kommende AU-møte i RFSF er den 15. mars, der sakene som skal tas opp på møtet8
den 29. mars blir drøftet. Hvis dette blir en sak på STi-møtet den 8. mars vil det altså9
være gode muligheter for å få inn noen til det møtet i RFSF, dersom det er interesse10
for det fra rådet.11

12
RFSF er underlagt LMU, og rapporterer direkte til LMU. Rådet skal følge opp NTNUs13
forpliktelser når det gjelder tilgjengelighet og tilrettelegging for studenter med14
funksjonsnedsettelser på NTNU.15

16
Saksbehandlers vurdering17
For å få med best mulig grunnlag til RFSF, trenger jeg gode innspill fra dere. Tenk18
gjerne over følgende punkter:19

20
- Har dere noen saker dere mener kan være aktuelle å ta opp for RFSF?21
- Har dere noen forslag til hvordan RFSF best mulig kan nå ut til studentene?22
- Har dere noen forslag til hvordan RFSF best mulig kan skape et bredt og rettferdig23
fokus på hele spekteret av funksjonsnedsettelser?24

25
Arbeidsutvalgets innstilling26
Saken diskuteres på STi-møte den 08.03.1227
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Møtedato: 08.03.2012 Saksbehandler: Cathinka Thyness
_______________________________________________________________________

STi-sak 14/12 Språk i undervisningen
_______________________________________________________________________

Vedlegg
NTNUs språkpolitikk

Forkortelser
NTNU – Norges Tekninsk-Naturvitenskaplige Universitet
STi - Studenttinget
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1

Valg av undervisningsspråk i høyere utdanning er en stadig viktigere problemstilling2
som følge av globalisering. Engelsk er i mange tilfeller et naturlig valg for3
undervisere. Studenttinget merker seg at flere studenter opplever undervisning på4
engelsk som en utfordring, samtidig som andre ser nytten av å ha undervisning på5
engelsk for å legge til rette for utveksling og for at internasjonale studenter tar en6
grad i Norge. Det er derfor aktuelt å ta en debatt om hva som burde være7
undervisningsspråket ved NTNU, og eventuelle unntak fra å undervise på det8
primære hovedspråket.9

Den eneste føringen fra staten saksbehandler har funnet er i Universitets- og10
høgskoleloven (som kan finnes i sin helhet her: http://www.lovdata.no/all/nl-11
20050401-015.html) i §1.7 der det står at ”Universiteter og høyskoler har ansvar for12
vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk. ”13

NTNUs språkpolitikk ligger vedlagt, og kan også finnes her:14
http://www.ntnu.no/sprakpolitiske-retningslinjer. Saksbehandler forventer at alle leser15
denne grundig, slik at de på god måte kan delta i debatten.16

Denne saken er begrenset til språk i undervisningen.17
18

Saksbehandlers vurdering19
Saksbehandler tar utgangspunkt i NTNUs språkpolitikk da det er denne som er gjeldende20
for NTNU og dermed påvirker NTNU-studenters hverdag. Språkpolitikken legger til grunn21
universitetets ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk språk, men åpner for bruk22
av engelsk der det er nødvendig. Dette er en tanke saksbehandler støtter, da et norsk23



2
universitet bør fremme norsk språk, men være fleksible i språket for å legge til rette for24
kunnskapsdeling over landegrense, blant annet ved utveksling.25

26
At andre språk kan benyttes der dette språket skal være en del av læringsutbytte, mener27
saksbehandler er helt riktig. Saksbehandler er imidlertid uenig i tre av punktene i NTNUs28
språkpolitikk som omhandler undervisning.29

30
For det første mener saksbehandler at pensum alltid skal foreligge på skandinavisk eller31
engelsk språk der hvor læringsmålet ikke innebærer forståelse av et annet32
fremmedspråk. Hvis det finnes enda bedre lærebøker på andre språk kan man33
selvfølgelig oppgi disse i tillegg, men man kan ikke gå ut i fra at den jevne student34
behersker andre språk enn engelsk og de skandinaviske. Selv om det kan oppfattes som35
at ”studentene tilegner seg” begrenser språkvalgene, ønsker saksbehandler at det skal36
stå eksplisitt.37

38
Videre burde ikke undervisning kunne gis på engelsk ”[…]uten nærmere godkjenning”, da39
dette kan føre til at hver enkelt professor selv velger å undervise på engelsk etter eget40
forgodtbefinnende. Et minimum burde være retningslinjer for når undervisning kan gis på41
engelsk, og en sikkerhetsmekanisme burde være godkjenning fra instituttleder.42

43
Saksbehandler mener at det ikke burde ”[…]undervises på norsk dersom det ikke deltar44
internasjonale studenter ”. Saksbehandler er inneforstått med at undervisning på45
fremmedspråk kan oppleves som en belastning for underviser og studenter, men mener46
allikevel at emner som skal være internasjonale og språklig tilgjengelige bør undervises47
på engelsk, uansett oppmøte. I en internasjonal master vil ønsket læringsutbytte48
inkludere et internasjonalt perspektiv, samtidig kan internasjonale studenter føle seg49
presset til ikke å møte til undervisning hvis deres tilstedeværelse oppleves som en50
ulempe av medelever. Saksbehandler mener at retningslinjen burde endres til:51
”Internasjonale emner og emner som inngår i internasjonale mastergrader skal52
undervises på engelsk”53

54
Arbeidsutvalgets innstilling55
Studenttinget NTNU mener at56

Undervisning på lavere grad skal gis på norsk med mindre språkbruken er ledd i å57
heve studentenes språkkompetanse eller gi mulighet for utveksling. Avvik fra norsk58
undervisning skal godkjennes av instituttleder.59
Undervisning i 3. årskurs bør foregå på engelsk i de emner dette er viktig for å60
fremme studentutveksling i 3., fremfor 4. årskurs.61
Pensum skal være på engelsk eller skandinavisk språk, men forslag til andre62
fagbøker eller alternativt pensum kan være på andre språk. Fag der et annet språk63
er en del av fagprofilen kan pensum foreligge på det språket som er en del av64
fagprofilen.65
Internasjonale emner og emner som inngår i internasjonale mastergrader skal66
undervises på engelsk.67

68
Dissens fra Anja Ziolkowski og Cathinka Thyness69

Stryke bombepunkt på linje 66-6770
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Hentet fra: http://www.ntnu.no/sprakpolitiske-retningslinjer1
2

Språkpolitiske retningslinjer3
4

Vedtatt av NTNUs styre 26. mars 20095
6

ALLMENNE PRINSIPPER7
8

- NTNUs språkpolitikk skal bidra til å gjøre NTNU nasjonalt og internasjonalt fremragende.9
10
11

- Universitetet har et særlig ansvar for å bidra til å utvikle norsk språk og norsk fagterminologi. Norsk omfatter12
både bokmål og nynorsk.13

14
- Ved NTNU er engelsk det primære fremmedspråket. Som fremmedspråk regnes ikke-skandinaviske språk.15
Dansk og svensk regnes som skandinaviske språk.16

17
18

- NTNU har som mål å styrke det skandinaviske språkfellesskapet, og vil derfor fremme bruk av framstående19
faglitteratur på skandinaviske språk både i undervisning og forskning når det er faglig relevant.20

21
22

- NTNU skal fremme parallellspråklighet. Det innebærer et språklig mangfold der norsk brukes ved siden av ett23
eller flere fremmedspråk.24

25
26

- Fagmiljøene skal bidra til å fremme god språkbeherskelse både blant studenter og tilsatte. De skal legge særlig27
vekt på at studenter og tilsatte skal beherske både norsk og engelsk.28

29
UTDANNING30

31
GENERELT32

33
- Norsk er hovedspråket i undervisningen ved NTNU.34

35
36

- De skandinaviske språkene svensk og dansk er sidestilt med norsk som undervisningsspråk.37
38
39

- Faglitteratur og læremidler kan være både på skandinaviske språk, engelsk og/eller på andre fremmedspråk, så40
fremt studentene tilegner seg kunnskaper på et høyt internasjonalt faglig nivå. Der det finnes egnet faglitteratur41
på høyt nok faglig nivå på norsk, svensk eller dansk, bør fagmiljøene informere studentene om denne42
litteraturen.43

44
45

- Når språklig kompetanse er et sentralt læringsmål i emnet eller studieprogrammet, skal det gå fram av46
emnebeskrivelser og studieplaner.47

48
49

- Emnebeskrivelsene og studieplanene skal alltid informere om hvilket undervisningsspråk som primært blir50
brukt.51

52
STUDIEPROGRAM FOR NORSKSPRÅKLIGE STUDENTER53

54
- Undervisning på lavere grad og på lavere grads nivå i profesjonsstudiene skal i hovedsak være på norsk.55
Studenter både på lavere og høyere nivå skal kjenne den sentrale terminologien for sitt fagfelt både på norsk og56
engelsk, eller på andre fremmedspråk når det er relevant.57

58
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59
- Undervisning på engelsk kan gis uten nærmere godkjenning. Det kan også undervises på andre fremmedspråk60
når det er faglig relevant eller nødvendig.61

62
63

- Undervisning på høyere grad kan gis med engelsk som hovedspråk. Uansett undervisningsspråk skal64
studentene kjenne til og kunne bruke norsk fagterminologi.65

66
67

- Studenter på høyere nivå skal være i stand til å arbeide med sitt fag både på norsk og engelsk, eller på andre68
relevante fremmedspråk.69

70
INTERNASJONALE STUDIEPROGRAM OG STUDIEPROGRAM MED FREMMEDSPRÅKLIG71
UNDERVISNING72

73
- På internasjonale studieprogram undervises det på engelsk. Det kan likevel undervises på norsk dersom det74
ikke deltar fremmedspråklige studenter.75

76
77

- Der undervisningen gis på engelsk eller et annet fremmedspråk for at studentene skal utvikle evnen til å forstå78
og utøve faget sitt i en internasjonal sammenheng, må undervisningen opprettholdes på engelsk eller det aktuelle79
fremmedspråket, selv om det ikke deltar fremmedspråklige studenter.80

81
SPRÅKVALG I OPPGAVETEKSTER OG VED SKRIFTLIGE VURDERINGER82

83
- Bruk av språk ved skriftlige vurderinger (eksamensoppgaver) er regulert i NTNUs studieforskrift, jf § 34 pkt 2-84
4.85

86
87

- Når all undervisning gis på et ikke-skandinavisk språk, kan fakultetet bestemme at både oppgavetekst og88
besvarelse levert til vurdering skal være bare på det språket. I så fall skal det være angitt i emnebeskrivelsen.89

90
91

- Vurderingsbesvarelser og masteroppgaver kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk hvis det ikke er92
fastsatt annen ordning i emnebeskrivelsen eller studieplanen.93

94
95

- Der et annet fremmedspråk enn engelsk inngår i egenarten til emnet, i dets læringsmål eller pensum, fastsetter96
enheten selv hvilket språk kandidatene kan bruke i sine vurderingsbesvarelser.97

98
99

- Masteroppgaven skrives på det språket som er mest relevant for innholdet i oppgaven og de praktiske100
forholdene for hver enkelt masterstudent. Masteroppgaver som skrives på norsk, skal ha et sammendrag på101
engelsk eller et annet relevant fremmedspråk. Masteroppgaver som skrives på et ikke-skandinavisk språk, skal102
ha et kort sammendrag på norsk.103

104
FORSKNING105

106
- Fagmiljøene skal arbeide for å fremme bedre språkbeherskelse og utvikle relevant fagterminologi - på norsk og107
engelsk, eventuelt andre fremmedspråk.108

109
110

- Valg av publiseringsspråk er avhengig av hvem forskningen retter seg til og hva temaet for forskningen er. I en111
del faglige sammenhenger er norsk derfor det mest relevante fagspråket for vitenskapelig fagutvikling og112
publisering. I andre sammenhenger er engelsk, eller andre fremmedspråk, best egnet.113

114
115

- Ut fra NTNUs visjon skal forskningsresultater gjøres allment kjent både internasjonalt og i det norske116
samfunnet. Tilsvarende skal internasjonale forskningsresultater i størst mulig grad gjøres kjent i det norske117
samfunnet. De enkelte fagmiljøene ved NTNU må derfor ha både norskspråklig og relevant fremmedspråklig118
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kompetanse.119
120
121

- Doktoravhandlinger som skrives på engelsk eller et annet fremmedspråk, bør ha et norsk sammendrag.122
Doktoravhandlinger som skrives på norsk, skal ha et engelsk sammendrag, eventuelt også et sammendrag på et123
annet fremmedspråk.124

125
FORMIDLING126

127
- Norsk er det primære formidlingsspråket ved NTNU.128

129
130

- Ved formidling rettet til internasjonale målgrupper er engelsk det primære språket.131
132

ADMINISTRASJON, INFORMASJON OG SAMFUNNSKONTAKT133
134

- Administrasjonen har norsk som sitt primære arbeidsspråk.135
136
137

- Når NTNU henvender seg til tilsatte eller studenter med fremmedspråklig bakgrunn, skal det primært skje på138
engelsk.139

140
141

- Administrativt tilsatte ved NTNU bør beherske norsk og engelsk.142
143
144

- NTNU skal formidle sentral informasjon til både interne og eksterne mottakere på både norsk og engelsk.145
146
147

- NTNU har som mål å gjøre all informasjon og saksutredning enkel, lett forståelig og entydig.148
149

SPRÅKOPPLÆRING150
151

- Systematisk språkopplæring for både studenter og tilsatte skal være en integrert del av NTNUs virksomhet.152
153
154

- Studentene skal stimuleres til å utvikle sin akademiske framstillingsevne slik at de kan bidra faglig så vel155
nasjonalt som internasjonalt.156

157
158

- Universitetstilsatte som skal undervise på engelsk i internasjonale studieprogram, skal ha tilbud om relevant159
språkopplæring og andre språklige tjenester for å sikre god undervisning.160

161
162

- I NTNUs tilsettingsavtale for fremmedspråklige vitenskapelig tilsatte er det satt følgende krav om å beherske163
norsk eller et annet skandinavisk språk: "Det forutsettes at den tilsatte innen en periode på tre år kan vise164
kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset for fremmedspråklige holdt165
ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier." Fremmedspråklige tilsatte skal derfor sikres opplæring i166
norsk språk, kultur og samfunnsforhold. NTNU skal så langt det er praktisk mulig, gi fremmedspråklige167
studenter tilbud om relevante språkkurs i norsk språk og kultur.168

169
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Møtedato: 08.03.2012 Saksbehandler: Cathinka Thyness
_______________________________________________________________________

STi-sak 15/12 Forskningsbasert utdanning og undervisning
_______________________________________________________________________

Vedlegg
1. Høring til studentrådene
2. Høringssvar fra studentrådene DMF, IVT, IØT, SVT og HF
3. Høringssvar fra studentrådet NT

Forkortelser
NTNU – Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet
NOKUT – Nasjonalt Organ for Kvalitet i UTdanningen
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Hva som ligger i begrepene forskningsbasert utdanning og undervisning er konstant2
gjenstand for debatt. I §1.3 av universitets- og høgskoleloven heter seg at ” Universiteter3
og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å a) tilby høyere utdanning som4
er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og5
erfaringskunnskap[…]”. Dette tolker mange universiteter og høgskoler, inkludert NTNU,6
som at de skal tilby forskningsbasert utdanning. Hvordan man tolker begrepet er dermed7
av stor betydning for hvordan universiteter og høgskoler utøver sitt virke.8

9
Saksbehandlers vurdering10
Saksbehandler bruker i dette dokumentet begrepene ”forskningsbasert utdanning” og11
”forskningsbasert undervisning”. Saksbehandler bruker utdanning som et mer12
inkluderende begrep, der læringsmiljøet og strukturen i en utdanning er inkludert i tillegg13
til undervisningen.14

15
Å oppnå en felles forståelse av hva forskningsbasert utdanning har vist seg å være16
vanskelig. Både NOKUT og Universitets- og høgskolerådet konkluderer med at det er17
flere mulige forståelser av begrepet. Bredden i forståelse av forskningsbasert utdanning18
og/eller undervisning kan også leses i høringssvarene fra DMF, IVT og NT, som19
konkluderer med henholdsvis20

- ”Forskningsbasert undervisning er undervisning der viktige momenter er21
basert på vitenskapelighet og forskning.”22

- ”Forskningsbasert undervisning foregår når vitenskapelig ansatte underviser23
innen sitt forskningsområde eller tilgrensende fagfelt, og når deres24



2
forskerkompetanse, forskererfaring og forskerinnsikt betyr noe for25
undervisningen. Forskningsbasert undervisning kan være formidling av etablert26
kunnskap, av ny anerkjent kunnskap eller av forskningsresultater som nettopp27
er blitt kjent. Begrepene omfatter også veiledning innen den ansattes fag.”28

- ”I utgangspunktet bør god forskningsbasert undervisning være undervisning hvor29
man har en forsker som foreleser, og som vinkler undervisningen inn mot sin egen30
forskning.”31

32
Tross uenighetene om hva begrepet betyr, er det likevel hensiktsmessig å definere33
forskningsbaser undervisning. Hvis begrepet er definert blir det enklere å forstå34
hverandre, og faktisk ta for oss hvordan undervisning i høyere utdanning skal foregå. Det35
vil være avgjørende å bruke en definisjon som dekker bredt, da NTNU består av36
forskjellige fagtradisjoner hvor forskningsaktivitetene arter seg ulikt. Saksbehandlers37
forslag til definisjon inkluderer aspektene fra høringssvarene:38

39
”Forskningsbasert undervisning foregår når vitenskapelig ansatte underviser innen40
sitt forskningsområde eller tilgrensende fagfelt, og/eller når deres41
forskerkompetanse, forskererfaring og forskerinnsikt betyr noe for undervisningen.”42

43
I vurderingen av i hvilken grad, og på hvilken måte, forskning skal dras inn i44
undervisningen, mener saksbehandler det er viktig å legge til grunn forståelse av, og45
kunnskap til, eget fagfelt. Like viktig er en realistisk vurdering av studentenes evne til å46
nyttiggjøre seg det som formidles i undervisningen. Saksbehandler ser det som et naturlig47
krav til forskningsbasert undervisning at underviser er inneforstått med forskningsmetoder48
innen det vedkommende underviser i. Dette fordi vedkommende ikke i tilstrekkelig grad vil49
kunne nyttiggjøre seg kunnskap fra andres forskning uten å kjenne til hvilke mulige50
tolkninger og begrensninger i tolkninger som ligger i metodene som benyttes. Andres51
forskningsresultater vil benyttes mest hensiktsmessig der underviser evner å tenke kritisk52
og dra egne slutninger. Dette vil også hindre at resultater fra studier som ikke holder53
metodemessige mål blir allmenn godtatte sannheter.54

55
Mulige argumenter mot kravet til undervisernes kritiske blikk på andres forskning er at vi56
må godta det andre har konkludert med for å bevege oss videre. Videre kan evne til57
kildekritikk være tilstrekkelig for kvalitetssikring. Følgelig trenger det ikke være et krav at58
alle som underviser behøver å kunne evaluere forskningen, så lenge en annen forsker59
har gått god for den.60

61
Saksbehandler mener at for at undervisningen skal være forskningsbasert må underviser62
være oppdatert på fagfeltet vedkommende underviser i. Dette handler om at underviser63
vil kunne hente nye momenter inn i undervisningen idet forskningsresultater på feltet64
kommer. At underviser er oppdatert vil sørge for at undervisningen følger fronten i65
forskningen, og at eldre teorier utgår når de er motbevist. Det er mulig å argumentere for66
at nye forskningsresultater ikke holder den samme standarden som forskningsresultater67
som over flere år er blitt underbygget av ny forskning. Videre vil ikke studenter, særlig på68
lavere årskurs, ha den metodiske kjennskapen som trengs for å evaluere nye69
forskningsresultater korrekt. Saksbehandler ser det slik at det uansett er nyttig at70
underviser har kjennskap til forskningen. Underviser kan derimot, med sin nærmere71
kjennskap til læreplan på studiet, vurdere hvordan og i hvilken grad vedkommende skal72
trekke forskning inn i undervisningen.73

74



3
Når det gjelder detaljene i hva som oppleves som en passende opplæring i75
forskningsmetoder noterer saksbehandler seg at det kan være forskjellige meninger hos76
de disiplinrettede-, profesjonsrettede- og kunstneriske utdanningene. Ettersom det er77
Studenttingets arbeid å lage politikk som gjelder alle NTNUs studenter, vil saksbehandler78
holde seg på et overordnet nivå.79

80
Selv om studentene kan ha ulikt behov for og nytte av å kunne detaljer om81
forskningsmetoder, ser saksbehandler det som hensiktsmessig at studenter opparbeider82
en kritisk tilnærming til forskning. Innen profesjons- og kunststudier kan dette virke mindre83
viktig enn andre momenter i utdanningen. Imidlertid kan det også argumenteres for at84
kritisk tenkning er noe av essensen i en universitetsutdannelse. Saksbehandler er av85
sistnevnte oppfatning.86

87
Arbeidsutvalgets innstilling88

Forskningsbasert undervisning foregår når vitenskapelig ansatte underviser innen89
sitt forskningsområde eller tilgrensende fagfelt, og/eller når deres90
forskerkompetanse, forskererfaring og forskerinnsikt betyr noe for undervisningen.91
Forskningsbasert utdanning og undervisning:92

o Burde gis på alle nivå i utdanningen.93
o Krever at både undervisningsform og innholdet i undervisningen er94

forskningsbasert.95
o Fordrer at underviser er inneforstått med de forskningsmetoder fagfeltet96

vedkommende underviser i benytter.97
o Fordrer at underviser er oppdatert på fagfeltet vedkommende underviser i.98

For at studentene skal få mest mulig ut av forskningsbasert utdanning99
o Burde studentene læres opp i forskningsbaserte metoder tilsvarende deres100

kompetansenivå, innenfor eget fagfelt.101
o Må studentene læres opp i kritisk tenking.102
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Dato: 31.01.2012 Saksbehandler: Cathinka Thyness
_______________________________________________________________________

Høring om forskningsbasert undervisning og forholdet mellom
forskning og undervisning.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Det er for tiden mye snakk om forskningsbasert undervisning. I den anledning ønsker2
vi i Studenttinget å skrive en sak om forskningsbasert undervisning og3
sammenhengen mellom undervisning og forskning. Vi setter pris på innspill på tema4
generelt. Bruk gjerne spørsmålene under som utgangspunkt.5

6
7

- Hva mener dere med forskningsbasert undervisning?8
- Er det at en forsker underviser, tilstrekkelig til å kalle det forskningsbasert9

undervisning?10
- Er det forskningsbasert undervisningen hvis en som ikke forsker baserer11

undervisningen sin på forskningsresltater?12
- Er det forskningsbasert undervisning hvis en forsker bruker andre forskeres13

forskning til å undervise?14
- Har dere gode eksempler på bruk av forskning i15

undervisningen/forskningsbasert undervisning?16
- Har dere eksempler på dårlig bruk av forskning i17

undervisningen/forskningsbasert undervisning?18
- Skal alt som undervises være basert på forskningsresultater?19
- Er det naturlig å kreve at studenter må kunne forstå og håndtere de20

forskningsmetodene som er typisk for deres fag?21
- Krever forskningsbasert undervisning at studentene selv forsker?22

Vi takker for innspill!23
24

Med Vennlig hilsen,25
Cathinka Thyness,26
Leder av Studenttinget, NTNU.27
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Høringssvar Forskningsbasert undervisning1

2

Høringen ble diskutert på møte i Studentrådet DMF 31.01.12.3

1) Studentrådet DMF mener at en forskningsbasert undervisning er en4

undervisning der viktige momenter er basert på vitenskapelighet og5

forskning. Foreleseren trekker fram rapporter/studier som viser at det6

han legger frem er understøttet av ledende forskning. Studentrådet7

mener at vi nok er i en særstilling her på DMF, på grunn av at et8

stort antall av våre forelesere forsker selv, og at det er et sterkt9

fokus på evidence based medicine.10

2) Nei, det mente ikke Studentrådet DMF. En forsker kan undervise i11

ting som ikke er forskningsbasert, selv om han forsker selv.12

3) Ja, det var bred enighet om dette.13

4) Ja, mange leger som underviser er flinke til å fortelle hvordan14

ting gjøres, og så henvise til aktuelle artikler om studier som viser15

dette. Masterstudentene sier at de har ressurser på it's Learning, og16

at foreleserene ofte lenker til relevante artikler om studier.17

Spesielt ble undervisning i nefrologi trukket fram her.18

5) Mange forskere bruker altfor mye tid på å snakke om sin egen19

forskning på forelesning. Dette gjør at man ikke får et reelt bilde av20

bredden i det som underviset, og at fokuset i høy grad blir på21

spesifikke detaljer man har lite bru for i senere yrkesliv. Dette er22

et reelt problem ved Det medisinske fakultet. Det kan rett og slett23

bli en forsknings-"overload" med for mye informasjon om det den24
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enkelte forsker driver med, der foreleseren bruker mye tid på å25

presentere egne studier. I tillegg er andre dårlgige eksempler mange26

slides med artikler i liten skriftstørrelse uten mer informasjon, samt27

mange grafer per presentasjon der det ikke er forklart parametre etc.28

6) Nei. Det er å foretrekke at det meste om utredning/behandling er29

forskningsbasert, men vi må ha respekt for at det ikke er alt som kan30

"Bevises" eller understøttes av forskning, for eksempel på grunn av31

etiske hensyn. Det vil derfor være vanskelig at alt som undervises32

skal være understøtet i forskning.33

7) Ja. Studenter bør tilegne seg kunnskaper om metoder og oppbygning34

av studier, slik at de har en verktøykasse de kan bruke når35

forskningsresultater presenteres, for eksempel på forelesning.36

Studentrådet DMF mente at det var spesielt viktig at studentene fikk37

bedre skolering i kritisk tenkning, og hvordan man kan nyansere en38

artikkel, og i større grad kritisk vurdere resultatene. Konklusjonen39

er altså at studenter bør lære et minimum av forskningsmetode for å40

best mulig kunne utnytte forsknignsbasert undervisning.41

8) Nei, det synes ikke Studentrådet.42

43

Ha en fin kveld :)44

45

Klem fra Johanne46

47

48
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49

NTNU50
Fakultet for ingeniørvitenskap51

og teknologi52
53
54
55

Studentrådet IVT56
57
58
59

HØRING.60
61

Til: Studenttinget v/ Cathinka Thyness62
63

Fra: Studenttillitsvalgte ved IVT v/ Magni Vestad og Hege Eskild64
65

Gjelder: Høring om forskningsbasert undervisning og forholdet mellom forskning og66
undervisning67

68
Saksbehandler:69

70
Dato: 13.02.12 Signatur: Arkiv:71

72

Studentrådet IVT drøftet høringen på studentrådsmøtet 13.02.12. Under følger de viktigste73
momentene fra diskusjonen:74

75

76

Hva mener dere med forskningsbasert undervisning?77
78

Rådet støtter Forskerforbundets definisjon av forskningsbasert undervisning:79

80

”Forskningsbasert undervisning foregår når vitenskapelig ansatte underviser innen sitt81
forskningsområde eller tilgrensende fagfelt, og når deres forskerkompetanse, forskererfaring82
og forskerinnsikt betyr noe for undervisningen. Forskningsbasert undervisning kan være83
formidling av etablert kunnskap, av ny anerkjent kunnskap eller av forskningsresultater som84
nettopp er blitt kjent. Begrepene omfatter også veiledning innen den ansattes fag.”85

86
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Rådet ønsker også å presisere at lab-øvelser, feltkurs o.l også inngår i forskningsbasert87
undervisning.88

89

Er det at en forsker underviser tilstrekkelig til å kalle det forskningsbasert undervisning?90
91

Av definisjonen over er svaret nei. Det kan kun kalles forskningsbasert undervisning dersom92
forskningskompetansen gir utbytte i undervisningen.93

94

Er det forskningsbasert undervisningen hvis en som ikke forsker baserer95
undervisningen sin på forskningsresultater?96

Ja, dersom en vitenskapelig ansatt anvender forskning innenfor sitt fagfelt i undervisningen97
er det forskningsbasert undervisning, selv om forskningen ikke er utført av den vitenskapelig98
ansatte.99

100

Har dere gode eksempler på bruk av forskning i undervisningen/forskningsbasert101
undervisning?102

Noen eksempler som ble nevnt:103

1) I Fluiddynamikk ble det tatt frem eksempler på formler som ikke stemmer 100 % overens104
med det man observerer i virkeligheten. Formlene var derimot gode innenfor visse rammer,105
men utenfor dette gjaldt de ikke. I gjesteforelesning med Sintef ble det undervist i106
problemene knyttet til formlene og hva de prøvde å gjøre for å forbedre dem.107

2) I Betongkonstruksjoner 1 og Betongkonstruksjoner 2 bruker man et regelverk som heter108
"Eurokode 2". Dette regelverket er kun basert på empiriske data, og da hovedsaklig109
forskningsresultater. Det ble også dratt fram eksempler på masteroppgaver somman kunne110
ta for å forbedre etter regelverket. (Lignende eksempler finnes også i andre fag.)111

3) I en enkelte geologi/geotekniske fag får en tidlig prøve ulike apparater/feltutstyr. Dette gir112
en forståelse for hvilke muligheter og begrensinger som ligger innenfor fagfeltet.113

4) Innen feltet økodesign endres pensum hvert år i takt med forskning og utvikling innen114
fagfeltet.115
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Generelt er vi enige at god forskningsbasert undervisning er der generell teori knyttes opp til116
relevant forskning innenfor fagfeltet; enten det er eldre forskningsresultater som117
underbygger teorien, ny forskning som anvender teorien eller motbeviser/utbedrer teorien.118

Har dere eksempler på dårlig bruk av forskning i undervisningen/forskningsbasert119
undervisning?120

121
Dårlig bruk er når det i undervisning trekkes inn gammel/utdatert forskning, f.eks ved122
bruk av gamle kompendier og lærebøker i pensum.123
Bruk av/innføring i avanserte forskningsmetoder tidlig i grunnfagene skaper ofte mer124
forvirring enn faglig utbytte.125

126
Skal alt som undervises være basert på forskningsresultater?127

128
Ja, dette er et naturlig utfall av all undervisning. All teori bygger på129
forskningsresultater, enten det er fra oldtiden eller i fjor. Samtidig er det naturlig å130
forvente en dynamisk utvikling i undervisningen innenfor de fagfelt der det aktivt131
forskes.132
Selv i undervisning i grunnleggende teori kan det være hensiktsmessig å vise til133
forskningen som underbygger teorien, eller hvordan teorien kan anvendes i dagens134
forskning.135

136
Er det naturlig å kreve at studenter må kunne forstå og håndtere de137
forskningsmetodene som er typisk for deres fag?138

139
På masternivå bør dette være å forvente. På bachelornivå innehar ikke studentene140
tilstekkelig kunnskap til å forstå/håndtere alle forskningsmetoder, men det er141
hensiktsmessig med en generell tilnærming til ulike metoder. Det bør være en142
tilspissing etter hvert som en kommer lengre i studiet, og på masternivå bør en i sitt143
fagfelt få en dyp innføring i de mest brukte forskningsmetodene. (Generelle144
vitenskapelige metoder bør en lære tidlig i studiet, da dette er kunnskap studentene har145
nytte av i all videre læring).146
Som tidligere nevnt er det viktig i grunnleggende fag å bruke forskning som147
motivasjon for hvorfor man lærer det man lærer, men utdypende forståelse for148
forskningsmetodene er kun å forvente på masternivå.149

150
Krever forskningsbasert undervisning at studentene selv forsker?151

152
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Dette bør sees i sammenheng med forrige punkt; på masternivå skal en gå i detalj153
innen et fagfelt, og en bør da ha en forståelse for metoder innen dette feltet. Det bør154
derfor legges til rette for forsøk og anvendelse av de sentrale forskningsmetodene.155
Dette blir mer i retning laboratorieforsøk og praksis, og ikke i det allmenne begrepet156
”forskning”.157

158

Rådet ønsker også å fremheve at det ikke i absolutt alle emner behøver å legges vekt på159
forskningsbasert undervisning. Det er spesielt nevnt emner i de første årskursene som får mange160
klager på dårlige forelesere, som mattefagene og fysikk. Hvis man her ikke er så strenge til krav om161
forskningsbasert undervisning, men heller legger vekt på gode pedagogiske evner (fremfor antall162
forskningspoeng) tror rådet det ville vært meget positivt.163

164

165
Høring om forskningsbasert undervisning og forholdet mellom166

forskning og undervisning.167
_________________________________________________________________168
Svar fra Studentrådet HF169
_________________________________________________________________170

171
Det trenger ikke være egenbasert forskning for å kunne kalle det for172
forskningsbasert undervisning. Det er også viktig at selv om det skal være173
forskningsbasert utdanning, er det ikke positivt dersom foreleser bare underviser i174
sitt felt og ingen andre områder. Det er veldig avhengig av fagområde da noen175
fagområder krever at det må være undervisers eget fagfelt for å få mest ut av176
prosesser og metoder innenfor forskningen. I tillegg er det avhengig av om feltet177
er utdatert eller ikke. Mye "gammel" kunnskap er fremdeles relevant i dag.178

Forskningsbasert utdanning kan også bety at innenfor noen felt skal studentene179
være med og forske selv, basert på teori fra undervisning. Forskningsbasert180
utdanning bør være en kombinasjon av undervisning basert på forskning og181
studentforskning basert på teori fra undervisning. For at studenter bedre skal182
kunne se sin egen kompetanse og muligheter etter endt utdanning, er aktiv183
undervisning viktig, også for humanistiske fag. Det bør være noen emner innenfor184
alle program på HF som har fokus på forskningsbasert utdanning i større grad185
enn det som kan sies å være "vanlig" ved de ulike programmene da metode og186
prosess er en viktig del av det å forstå sitt eget fagfelt.187

På den andre siden kan det være vanskelig å kvalitetssikre forskningsbasert188
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utdanning. Det er derfor viktig å ha klare premisser og retningslinjer. Det er også189
viktig å beholde fakultetenes egenart samtidig som undervisningen er dynamisk.190
Her komemr da spørsmålet om moderne forskning mor eldre forskning inn igjen.191
Må all kunnskap studentene får være fra moderne forskning for at det skal kunne192
sies å være samfunnsrelevant?193

Videre er det viktig å tenke på hvordan prosessen studiet skal være i forhold til194
forskning og fordypning i programmet. Man må ha basisemner til grunn, men195
fordypning med metode og forskning med deltakende studenter kan være et bra196
steg videre. Et annet syn er at forskningsbasert utdanning må tidlig inn i197
studieløpet for å minske frafall og gjøre studenter mer klar over sin egen198
kompetanse.199

200

Tina Melfjord201
FTR1202

Studentrådet HF203

204

205

NTNU Trondheim Fakultet for samfunnsvitenskap206
Norges teknisk-naturvitenskapelige og teknologiledelse207
universitet Institutt for industriell økonomi208

og teknologiledelse209
210

Høringsuttalelse Studentrådet IØT211
212

Til: STI213
214

Kopi til: -215
216

Fra: Studentrådet IØT v/FTR Birthe Sønning217
218

Gjelder: Høring om forskningsbasert undervisning219
220

221
222
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Det er vanskelig å definere hva som menes med forskningsbasert undervisning da det kan223
omfatte mye, variere i forhold til emnet som undervises samt hvor langt studenter har kommet224
i studieløpet.225

226
Det er viktig og inspirerende at forskere formidler egen forskning i undervisningen, men det227
er essensielt at forskere også formidler forskningsfronten og da også andres forskning innen228
fagfeltet. Pensum må oppdateres kontinuerlig slik at både den tradisjonelle forskningen som229
fagfeltet bygger på og den nyeste forskningen inkluderes.230

231
Flere forelesere ved IØT underviser egen forskning og også andres resultater som er ledene232
innen fagfeltet. I forbindelse med prosjekt og masteroppgave er det naturlig at studenter må233
forstå og håndtere de forskningsmetoder som er typiske for deres fag, samt at studentene234
benytter slike metoder i sitt arbeid. Aktive forskere underviser forskningsmetoder i flere235
hovedprofiler i fordypningsemnet i femte årskurs.236

237
238
239

Studentrådet IØT240
v/ FTR Birthe Sønning241

242

243

Til: Studenttinget

Fra: Studentrådet SVT

Kopi til:

Gjelder: Høring om forskningsbasert utdanning og forholdet mellom forskning og
utdanning

Saksbehandler: Eli Fyhn Ullern

Dato: 14.02.2012 Signatur: EFU Arkiv: 01/12/2.4/EFU

244

245

246
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Høringen om forskningsbasert utdanning ble diskutert i Studentrådet SVT under oppstartsseminaret247
den 12.02.2012.248

249

1. Hva mener dere med forskningsbasert utdanning?250
251

Vi mener at forskningsbasert utdanning bør være aktuell, lokal og anvendbar forskning, som252
brukes aktivt i undervisningen.253

254

2. Hvorfor er forskningsbasert utdanning viktig?255
256

Studentrådet SVT mener at forskningsbasert utdanning er viktig, fordi det innenfor257
samfunnsvitenskapelige fag kreves at man kontinuerlig oppdaterer seg på endringer i258
samfunnet. Det er derfor viktig at studentene blir presentert for ulike forskningssyn, og slik259
utvikler kritisk sans for hva som er god og dårlig forskning. Aktuell forskning i undervisningen260
kan bidra til å skape en større interesse for studiene. På bachelor-nivå er dette spesielt viktig261
for rekruttering til mastergradene eller Ph.d.-studier.262

263

3. Gode eksempler på forskningsbasert utdanning ved SVT264
265

Det kom frem flere gode eksempler på det vi mener er forskningsbasert undervisning.266

267

Geografi starter på 2. året av bachelorgraden med et observasjons- eller intervjustudie på268
selvvalgt lokasjon, hvor de benytter seg av kvalitativ forskningsmetode. Semesteroppgavene269
på instituttet er ofte basert på innhenting av informasjon de innhenter under feltarbeid. På270
denne måten knyttes teori og forskning opp mot praksis, og gjør forskningen anvendbar.271

272

PPU er aktive med et forsknings- og utviklingsarbeid (FOU). Studentene utarbeider egne273
forskningsprosjekt med utgangspunkt i pedagogisk teori, før de jobber med274
problemstillingene under praksis på skoler. Resultatene skal presenteres på FOU-275
konferansen på Dragvoll 15.-16.mai.276

277
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Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap vektlegger også læring i form av praksis.278
Undervisningen er ofte bygd på erfaringer, eller forskning som underviser selv har gjort. God279
metodekunnskap gjør at studentene kan vurdere hva som er relevant for senere.280

281

4. Eksempler på dårlig bruk av forskning i utdanningen282
283

Ved enkelte institutt opplever studentene at de blir presentert for forskning som er lite284
relevant for arbeidslivet. I starten av studieløpet kan det være vanskelig for studentene å285
vurdere forskjellige syn i forskning, og kan i slike tilfeller virke forvirrende fremfor å skape286
interesse.287

288

289

5. Hvordan kan vi bli bedre på forskningsbasert basert utdanning?290
291

Studentrådet SVT foreslår at for eksempel semesteroppgaver kan gjøres mer relevante ved at292
studentene selv får større frihet til å utarbeide forskningsspørsmål. Vi tror at det vil gjøre293
semesteroppgavene mer interessante, og slik være et bedre supplement til pensum enn det294
er i mange emner nå. Geografi har gode erfaringer med dette.295

296

297

6. Oppsummering298
299

Studentrådet SVT mener at bruk av aktuell forskning i utdanning er med på å bygge opp en300
faglig stolthet for det vi studerer. God kjennskap til metode innenfor fagområde er viktig for301
selv å kunne anvende forskning. De fleste studentene ved SVT har metode som et emne302
innenfor bachelorgraden.303

304
305

306




