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Sak 41/22:  Studietilbud, opptaksrammer og søkertall studieåret 2022/23 
 
Søkertallene for 2022 fra Samordna opptak (SO) ble offentliggjort 27. april.  
For idrettsutdanninger i Norge er det en nedgang på 10,5 % i søkertallet. Det er en total 
nedgang på 7,45 % (3,3% på idrettsstudier) til studietilbudene ved NIH. Det var en større 
forventet nedgang på LUPE, da de i 2021 var eneste som tilbød ny 5-årig lærerutdanning.  
 
Følgende kan trekkes fram fra årets søkertall i det samordna opptaket sammenliknet med 
2021: 
- Totalt 1024 førstevalgsøkere til grunnstudiene gjennom Samordna opptak, som tilsvarer 

et gjennomsnitt på 4,3 førstevalgsøkere per studieplass. Sammenlignet med søkertall fra 
2021 var det var 4,6 førstevalgsøkere pr. studieplass.  

Fra det lokale opptaket til øvrige studietilbud trekkes følgende fram: 
- 15,23 % nedgang i søkertallet i eksterne søkere til andre år bachelor. 
- 17,4 % økning i antall søkere til masterstudier  
 
Styret vedtok i sak 64/21 studieutlysning for studieåret 2022/2023 (tabell 1). Studiene ble lyst 
ut med forbehold om tilstrekkelig søking, og at det ikke finner sted vesentlige endringer i 
høgskolens ressurssituasjon.  
 
Tabell 1: Studietilbud NIH 2022-2023 
 

Studietilbud Antall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heltid 

 
 
Utlyst samordna 
opptak 

Bachelor i friluftsliv (BAFL) 30 
Bachelor i trening, helse og prestasjon (BATHP) 70 
Bachelor i sport management (BASPM) 35 
Bachelor I trenerrollen og idrettspsykologi (BATI)  35 
5 årig lærerutdanning o kroppsøving og idrettsfag for 
1-13 trinn (LKI) 

40 

1-årig studium i idrett og samfunn 30 
   
 
 
 
 
Utlyst gjennom 
egne 
markedsførings-
tiltak 

Innpassing av 2.året av bachelorprogram 50 
1-årig studium i idrett, kultur og utviklingssamarbeid 
(IKU) 

15 

1-årig påbyggingsstudium i Fysisk aktivitet og 
funksjonshemmede (FAF)  

20 

1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 60 
2-årig masterstudium idrettsfysiologi og 
bevegelseslære 

25 

2-årig masterstudium idrettsmedisin 20-25 
2-årig masterstudium i idrett og samfunnsvitenskap Ca 45 
2-årig masterstudium European Master in Health and 
Physical Activity (EMA)  

5 

 
 
 

Deltid 

 
 
Utlyst gjennom 
egne 
markedsførings-
tiltak 

NIH aktiv deltid, IIM Ca 75 
Kroppsøving del 1, 30 Stp ILF Ca 20 
Friluftsliv del 1 Ca 25 
Veiledningspedagogikk 30 stp Ca 20 
Trening og kreft Ca 50 



 
 
 
 
Som en del av OVP 2022, skulle alle program vurdere en eventuell økning i opptak, for å 
dekke opp for et frafall i studiene.  Alle program har gjort denne vurderingen og instituttene 
har meldt tilbake forslag som ligger i tabell 2. Den store endringen fra utlysningen er master i 
idrett og samfunnsvitenskap. Da utlysningen av studiet ble gjort, var det fortsatt pågående 
arbeid med å få ferdiggjort masteren og studieretningen pedagogikk kom ikke med. Instituttet 
(IIS) foreslår opptaksrammen til 70 studenter på masterprogrammet idrett og 
samfunnsvitenskap. I tillegg er det andre økninger jf tabellene.  
 
Tabell 2: Oppdatert studietilbud NIH 2022-2023 

Studietilbud Antall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heltid 

 
 
Utlyst samordna 
opptak 

Bachelor i friluftsliv (BAFL) 40 
Bachelor i trening, helse og prestasjon (BATHP) 80 
Bachelor i sport management (BASPM) 35 
Bachelor I trenerrollen og idrettspsykologi (BATI)  35 
5 årig lærerutdanning o kroppsøving og idrettsfag for 
1-13 trinn (LUPE) 

40 

1-årig studium i idrett og samfunn 35 
   
 
 
 
 
Utlyst gjennom 
egne 
markedsførings-
tiltak 

Innpassing av 2.året av bachelorprogram 50 
1-årig studium i idrett, kultur og utviklingssamarbeid 
(IKU) 

15 

1-årig påbyggingsstudium i Fysisk aktivitet og 
funksjonshemmede (FAF)  

24 

1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 60 
2-årig masterstudium idrettsfysiologi og 
bevegelseslære 

30 

2-årig masterstudium idrettsmedisin 25 
2-årig masterstudium i idrett og samfunnsvitenskap 70 
2-årig masterstudium European Master in Health and 
Physical Activity (EMA)  

5 

 
 
 

Deltid 

 
 
Utlyst gjennom 
egne 
markedsførings-
tiltak 

NIH aktiv deltid, IIM Ca 75 
Kroppsøving del 1, 30 Stp ILF Ca 20 
Friluftsliv del 1 Ca 30 
Veiledningspedagogikk 30 stp Ca 20 
Trening og kreft Ca 50 

 
 
I tabell 3 presenteres årets søkertall for studieåret 2022/2023.  
 
Tabell 3. Opptaksrammer og søkertall 2020-22, NIH grunnstudier 

  Planlagte studie-plasser Søknader førstevalg 

  2022 2021 2020 2022 2021 2020 
Bachelor friluftsliv 40 30 30 59 64 67 
Lærerutdanning i praktiske og estetiske 
fag for trinn 1-13, kroppsøving og 
idrettsfag 

40 40 - 168 221 - 

Bachelor Sport Management 35 35 35 175 181 204 
Bachelor trenerrollen og idrettspsykologi 35 35 35 222 218 262 
Bachelor trening, helse og prestasjon 80 70 70 285 314 336 
Årsstudium Idrett og samfunn 35 30 30 115 108 141 
I alt 265 240 240 1024 1106 1212* 

 



 
 
Forslag til vedtak:  
 
1. Styret vedtar opptaksrammene med følgende endringer: 

a. Studietilbudet Friluftsliv deltid 2 erstattes med Friluftsliv deltid 1. 
Opptaksrammen er satt til 30 studieplasser.  

 
2. Styret vedtar for øvrig opptaksrammer for studieåret 2022/2023 i samsvar 

med forslag i tabell 2.  Emnestudenter tas opp til emner med ledig kapasitet.  
3. Styret tar søkertall til orientering 
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