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Sak 75/22: Årsrapport om kvalitetsarbeid for studieåret 2021-2022 
 
Vedlagt følger Studieutvalgets årsrapport om kvalitetsarbeidet 2021-2022. 
Årsrapporten ble behandlet i SU-møtet 15. november.  

Sammendrag:  
 
Status inntakskvalitet 

- NIH har Norges mest attraktive studieprogrammer innen idrettsvitenskap. 
- Studieåret 2021-2022 viser at NIH lykkes godt i å rekruttere faglig sterke 

studenter gjennom å være et attraktivt studiested med mange søkere per 
studieplass. 

- Antall kvinnelige studenter er lavere enn målsettingene i handlingsplan for 
likestilling, inkludering og mangfold. 

- Studentenes bakgrunn er mer homogen enn andre institusjoner i Oslo-
området. 

 
Status undervisningskvalitet 

- NIH har gode fagmiljøer med en høy andel førstestillinger av faglige årsverk. 
- Undervisningskompetansen vurderes av programlederne som god. 
- Utvikling av undervisernes digitale kompetanse ser ut til å ha en positiv 

retning. 
- Studentaktive læringsformer ivaretas godt ved NIH. 

 
Status programkvalitet 

- Læringsutbytter i studieprogrammene oppfyller kravene i Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. 

- Programledere har en sentral rolle i NIHs kvalitetsarbeid, og de utfører sine 
oppgaver godt og i henhold til styrevedtatt arbeidsbeskrivelse. 

- Det jobbes systematisk og godt med inn- og utveksling av studenter ved NIH. 
- Bærekraftperspektiver er ivaretatt i de fleste studieprogrammer, men i mindre 

grad synliggjort i program- og emnebeskrivelser og kommunikasjon med 
omverdenen. 

 
Status resultat- og relevanskvalitet 

- Høy gjennomføringsgrad relativt til sektoren. 
- NIHs utdanninger oppleves som arbeidslivsrelevante. 
- Det er lav andel arbeidsledige blant NIHs kandidater. 
- Bred og variert kontakt med arbeidslivet i studieprogrammene. 



- Systematisk samarbeid med arbeidslivet på institusjons- og programnivå er 
ikke tilfredsstillende. 

 
Forslag til tiltak for å følge opp dette vil bli tatt med i utarbeidelse av handlingsplaner 
for 2023.  

 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar årsrapport om kvalitetsarbeid studieåret 2020-2021. 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs studier 2021-2022 
2. Programrapporter for studieåret 2021-2022 
3. Referat fra dialogmøter med fagseksjonene høsten 2022 



Vedlegg årsrapport 2021-2022 (programrapporter) 

Sport Management (SPM) 

Trening, Helse og prestasjon (THP) 

Trenerrollen og idrettspsykologi (TI) 

Friluftsliv (FL) 

Lærerutdanning i praktisk og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag (LUPE) 

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI) 

Master i idrettsfysioterapi (MAIF) 

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 

Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF) 

Idrett og samfunn (IS) 

Friluftsliv deltid 2 (FLD2) 

NIH Aktiv 
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Program: Sport management 

Programansvarlig: Dag Vidar Hanstad 

 
DEL 1: Oppfølging av tiltak fra forrige programrapport 

a) Hva er gjennomført, hva er ikke gjennomført? 
 
 
Overordnet fra forrige programrapport (2020-21): Vi skulle først og fremst konsolidere og 
jobbe videre med betydelige endringene som var gjort foran det studieåret. Dette mente – og 
mener – vi var fornuftig. 
   
Det var derfor færre nye tiltak. Her var tiltakene vi førte opp for 2021-22: 
 

1. Synliggjøre (enda) bedre samarbeidet med arbeidsmarkedet for studenter som er 
inne i programmet 
Status: Dette er en kontinuerlig prosess. Vi hadde folk fra arbeidslivet og idretten 
inne i undervisningen i mange emner, og var/er i tett dialog med arbeidslivet i 
forbindelse med praksis – spesielt utvidet praksis. Målet var å starte noe i forbindelse 
med seminar (se neste pkt).  

2. Etablere en felles linjeforening for alle tre kull, samt tidligere studenter. Studentene 
positive i 2020/21. Nå gjenstår iverksetting. Målet er av sosial karakter, men skal 
absolutt brukes til å skape nettverk, blant annet gjennom å koble inn tidligere 
studenter som nå er ute i relevante jobber. 
Status: Studentene tok ikke tak i etableringen av linjeforeningen i 2021/22 heller. 
Gikk til alternativ løsning med å arrangere seminar med relevant tema for alle kull. 
Forelesere fra arbeidslivet (i all hovedsak tidligere studenter) involvert. Men så måtte 
vi legge det på is på grunn av korona. 

3. Gjennomføre samtale med alle 1. klassinger som en forventningsavklaring i første 
del av studieåret. 
Status: Alle studenter invitert til samtale med programleder den første høsten. Ikke 
alle takket ja, men føler dette ga godt utbytte. 

4. Få på plass styrket bemanning i sport management for å heve nivået på undervisning 
ytterligere (og få ned antall overtimer). 
Status: Vi har fått på plass ny hjemmel i sport management fra 1. august 2022, noe 
som vil styrke situasjonen. I tillegg har vi en ny stilling som prosjektmedarbeider (ikke 
bemannet). 

 
B) Hvordan vurderer du effekten av tiltakene som er gjennomført? 
Vi har stor tro på de relativt omfattende endringene som er foretatt før forrige studieår, 
og er så langt fornøyd. Det er en nå en tydeligere rød tråd, og vi har tatt vekk mye av det 
som ble opplevd som gjentagelser. 

 
 
DEL 2: Kommentér status for programmet med utgangspunkt i blant annet 
studentundersøkelser, møter i programutvalget og emnerapportene 
 
 
Lite nytt her i forhold til forrige programrapport. 

a. Læringsmål 
i. Vurder programmets oppbygging og organisering opp mot 

læringsmålene 
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Status: Læringsmålene ble justert for BA-løpet som starter høst 2021. 
Vår egen evaluering viser at vi fortsatt oppfyller læringsmål for emner 
og program. Her er det imidlertid alltid rom for forbedring. 

ii. Vurder læringsmålenes relevans for yrket/profesjonen programmet er 
rettet mot 
Status: Vi mener vi treffer bra her. De teoretiske emnene oppleves 
som relevante og viktige, og praksisperiodene som nyttige. Vi holder 
god kontakt med tidligere studenter, ikke minst i forbindelse med 
promotering. Det er gjennomgående at studentene finner miksen teori 
og praksis nærmest optimal. 

 
b. Undervisning, veiledning og arbeidsformer 

i. Omfang kollegaveiledning på programmet? 
Status: Ikke satt i system 

ii. Omfang studentsamtaler på programmet? 
Status: Gjennomført for to kull forrige studieår, men absolutt alle 
studenter i vårt program har tilbud om samtale.  

iii. Hvordan legges det til rette for bruk av studentaktive arbeidsformer? 
Status: I alle emner er det lagt opp til studentinvolvering i 
arbeidsformene. I 2021-22 ble teamarbeid satt mer i system – med 
godt utbytte. 

iv. Hvordan vurderes samarbeidet mellom yrkespraksisfeltet og 
undervisningen ved NIH? 
Status: Vi føler at vi har en god kobling her. Studentene uttrykte 
imidlertid i Studiebarometeret 2020 at de ikke så dette tydelig nok. Det 
tok vi til oss. 

v. Hvordan legges det til rette for FoU-arbeid for studentene? 
Status: Studentene vil fra første år allerede nå får en innledning inn i 
FoU-arbeid. Vi skal ta en vurdering i dette studieløp hvordan vi kan 
sikre en systematisk oppbygging av FoU-arbeid fra 1. semester fram 
til at studenter skriver BA-oppgave. 

  
c. Internasjonalisering 

i. Hvordan vurderes omfang og kvalitet av internasjonalisering i 
programmet (bruk av internasjonalt undervisningspersonell, 
undervisning på engelsk, studentutveksling)? 
Status: Vi har et obligatorisk studieemne SPM230 Sport Marketing 
som gjennomføres på engelsk for våre heltidsstudenter. Dette for at 
studentene skal venne seg til undervisning også på engelsk. Vi har 
utenlandske ansatte som tar inn et internasjonalt perspektiv.  Når det 
gjelder studentutveksling, har vi i årevis vært tydelige her, og dessuten 
sørget for gode samarbeidspartnere. I kjølvannet av 
koronapandemien, opplever vi en større barriere for å reise ut. Dette 
har vi jobbet for å endre til studieåret 2022-23. Klassens time er brukt 
aktivt til dette, inkludert invitasjon av studenter som har vært ute. Vi 
har ikke endelige tall, men Internasjonalt kontor rapporterer at 
studenter fra oss reiser ut igjen. 
 
Når det gjelder emner på engelsk, tas dette opp i del 4. 

 
d. De vitenskapelig tilsattes/undervisningspersonellets kvalifikasjoner og 

erfaring 
i. Hvor stor del av personalet som underviser på programmet er fast 

ansatte på? 
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o Dag Vidar Hanstad, professor spor management 
o Anna-Maria Strittmatter, 1. amanuensis sport management. 

Siste del av høgskolepedagogikk (vil ha gjennomført 200 timer 
i løpet av høstsemestret 2022). 

o Chris Horbel, 1. amanuensis sport management. (har avsluttet 
høgskolepedagogikk utdanning i Tyskland og bygget opp med 
70 timer i Danmark og på NIH) 

o Annika Bodemar, 1. amanuensis I sport management. (50 
timer + 30 timerskurs som vil bli sluttført i 2022 

Ikke i full stilling: 
o Per Øystein Hansen, 1. amanuensis sport management (20%) 
o Terje Grann, høyskolelærer (30%) 
o Gunnar-Martin Kjenner, jurist (timebasis) 
o Josef Fahlen, professor (20%, ikke emneansvar) 

Videre har vi inne ansatte fra IIS som timelærere. 
 

ii. Kommenter utdanningsfaglig kompetansenivå blant de som 
underviser (fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant 
utdanningsfaglig kompetanse – Studietilsynsforskriften § 2.3.2) 
Status: 
Se status for dette i forrige punkt. 
Har neppe vært bedre enn nå. Fra 1. august 2022 har vi fire på fulltid 
med utdanning innen sport management. Hanstad, Strittmatter, Horbel 
og Bodemar er kjernegruppen i miljøet. 
 

iii. Hvordan vurderes relevansen av NIHs forskning i forhold til 
programmet?  
Status: 
Høy relevans. De fire nevnte i kjernemiljøet publiseres innen områder 
de underviser i. Videre har vi stor nytte av det som publiseres av 
andre, innenfor eksempel sosiologi, historie og filosofi.  

 
DEL 3: Beskriv hvordan det systematiske samarbeidet med arbeidslivet på 
studieprogramnivå har vært gjennomført. 
 
Vi har godt utviklet samarbeid med arbeidslivet. Vi har god dialog med arbeidsmarkedet ved 
at vi har studentene ute i tre praksisperioder; en i privat sektor og en i offentlig sektor i løpet 
av andre år (begge på tre uker), og et tilbud som går over hele femte semester. I tillegg til å 
være et godt tilbud for studentene, gir det NIH en fin og bred kontaktflate inn mot 
arbeidslivet.  
 
Videre har vi inne gjester til undervisning i flere emner. Her er det også verdt å nevne våre 
digitale emner der studentene får førstehånds kunnskap fra aktører i idretten som forteller 
om sine erfaringer. 
 
Vi har også en egen Facebookside der nåværende studenter kan følge tidligere studenter 
som er ute i arbeidslivet. Denne siden følges også av mange særforbund. 
 
 
DEL 4: SAMMENDRAG  

e. Forslag til endringer/tiltak for emner, programmet, administrative rutiner 
eller annet for neste studieår 
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a) Fortsette og forsterke synliggjøring og samarbeidet med arbeidsmarkedet 
for studenter som er inne i programmet. Vi må lage en plan for dette, samt 
dokumentere hva vi gjør. 

b) Team-arbeid kom tydelig på agendaen i 2021-22. Forsterke og 
tydeliggjøre for og med studentene i 2022-23. 

c) Gjennomgå tilbakemeldingsrutiner til studentene, spesielt for arbeidskrav. 
d) Våren 2023 har vi på plass digitalt studieemne nummer 4. Det innebærer 

at vi er nærme et program (krever 60 studiepoeng). Det bør derfor 
vurderes å presentere en slik program i organisasjon og ledelse innen 
høsten 2024. 

e) En mulig forlengelse av c, men også isolert punkt. Se på muligheten for å 
utvikle nytt studieemne på engelsk (kan være digitalt) da vi p.t er litt smale 
i forhold til innreisende studenter. 

f) Få på plass prosjektmedarbeider for digitale emner og gjennomgå rutiner 
for alle involverte som jobber med dette. 
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MAL FOR PROGRAMRAPPORT FRA PROGRAMLEDER 
Rapport fra programleder inngår i NIHs Kjerneprosesser for kvalitetssikring av 
utdanningsvirksomheten. Tiltak for å løfte studiekvaliteten følges videre opp i dialogmøter 
med programledere, instituttledelsen og rektoratet. Styret vedtar eventuelle tiltak som skal 
med i overordnet virksomhetsplan (OVP).  
Programrapporten er tilgjengelig for alle ansatte og studenter. 
 
Aktuell bakgrunnsinformasjon: Studentevalueringer, sensorrapporter, emnerapporter, 
programutvalgsmøter, innspill fra arbeidslivet, periodiske evalueringer og nøkkeldata.  

 
 
Program: BATHP 

Programleder: Jostein Stene-Johannesen (Trine Stensrud og Bjarne 
Rud) 

 
1. Oppfølging av tiltak fra forrige programrapport 

a. Hva er gjennomført, hva er ikke gjennomført? 

I rapporten for 2020-21 skisserte vi ønske om økt fokus på faglig og gjennomtenkt 

progresjon i emner som bygger på hverandre. Dette ble fulgt opp i mindre grad enn 

ønskelig. En årsak til dette er manglende prioritering og plass i arbeidsplaner hos 

IFP. Dette er videreformidlet til ledelsen og undervisning og faglig innhold ble 

prioritert under IFPs «kick off» 17. og 18. august 2022. Videre er temaet synliggjort 

ved at det er etablert emnegrupper som har felles faglig tilhørighet. Arbeid i disse 

gruppene er lagt inn i IFPs møtevirksomhet inneværende og kommende semester. 
 
b. Hvordan vurderer du effekten av tiltakene som er gjennomført? 

Selv om et mål er å forbedre faglig progresjon og flyt mellom emner og år på 

programnivå, er det allikevel mye som fungerer bra. Basert på tilbakemeldinger fra 

programmøter med studentene er ikke dette noe de var spesielt opptatt av i år, noe 

som er positivt. For 204 Metabolisme, ble progresjon fra tidligere emner vurdert 

som ok av studentene i år. Oppgavetimer har vært et middel for å sikre at flere 

studenter henger med faglig. Dette mottas godt av studentene, men på den annen 

side melder de om mindre utbytte i de ordinære forelesningene. 

 

Vi oppfordret i fjor om å rekruttere flere studenter til 1.året og å rekruttere flere 

eksterne dersom ikke våre måltall ble nådd 2.året. Dette ble gjort på 2.året høsten 

2022, men det er dessverre allikevel ikke flere aktive studenter enn i fjor. Man bør 

derfor fortsatt vurdere å øke antallet på både 1. og 2. året. 
 

 
2. Kommenter status for programmet med utgangspunkt i blant annet 

studentundersøkelser, møter i programutvalget og emnerapportene 
a. Læringsmål 

i. Vurder programmets oppbygging og organisering opp mot læringsmålene 

Emnerapportene indikerer at læringsmålene for det meste nås. Etterspurt 

koordinering av faglig innhold mellom THP204 Metabolisme, 

Idrettsernæring og Humanfysiologi er tatt tak i og følges opp av involverte 

emneansvarlige. 
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I programkomiteen ble det kommentert av tillitsvalgte at det var noe 

overlapp mellom THP 206 og 309, hhv. Helsekommunikasjon og 

Aktivitetsmedisin 2. Emneansvarlige er informert og følger opp dette. 

 

ii. Vurder læringsmålenes relevans for yrket/profesjonen programmet er rettet 

mot 

Både FAH og TP har yrkespraksis 6. semester. Samlet vurdert er 

tilbakemeldinger fra praksisstedene positive ved at studentenes faglige 

kompetanse er meget relevant for praksisplassenes arbeidsoppgaver. 

NOKUT etterspør kvalitetssikring av yrkespraksis i sin rapport, dette er 

forståelig med tanke på timing av yrkespraksisemnene (6.semester) og 

innhenting av NOKUT-data (3.semester). 
 

b. Undervisning, veiledning og arbeidsformer 
i. Omfang kollegaveiledning på programmet? 

Det gjennomføres kollegaveiledning som ledd i pedagogisk kursing, men 

erfaringen er at dette avtar sterkt etter kurs. 
ii. Omfang studentsamtaler på programmet? 

Studentsamtaler blir tilbudt til studenter på alle trinn. Om lag 20% av 1.års 

studentene benytter seg av dette, mens en noe større andel av 2. og 3. års 

studenter benytter tilbudet. 
Programmøter gjennomføres med tillitsvalgte fra alle 3 trinn høst og vår 
der samtlige emner evalueres – det gis tilbakemelding til emneansvarlige 
fra møtene. 

iii. Hvordan legges det til rette for bruk av studentaktive arbeidsformer? 

Det gjennomføres praktiske labkurs, gruppearbeid med og uten lærer, 

problembasert læring, evaluering av medstudenter, veiledning av 

medstudenter, quizer før og etter undervisning. 
iv. Hvordan vurderes samarbeidet mellom yrkespraksisfeltet og 

undervisningen ved NIH? 

Samarbeidet med praksisfeltet styrkes stadig på IIM og IFP, og antall 

samarbeidspartnere i yrkespraksis øker for 3. års studentene. I høst utvides 

samarbeidet med en innovasjonsdag på NIH mellom yrkeslivet og alle 

NIH-studenter. Det arbeides med å innlemme yrkespraksis på 

masterprogrammet, og yrkespraksis tilbys høsten 2023 som et alternativ til 

ordinær master. Samlet er dette aktiviteter som styrker hele programmet 

for praksisfeltet. 
v. Hvordan legges det til rette for FoU-arbeid for studentene? 

THP310 og THP307 i 6.semester er emner som i helhet arrangeres som 

FoU-arbeid. TP studentene gjør også et prosjektarbeid i sin yrkespraksis 

med forankring i en problemstilling relevant for praksisplassen. 

Fellesemnet THP200 består av laboratorieøvelser med datainnsamling, 

fremstilling, tolkning og diskusjon av resultatene i rapporter. 
  

c. Internasjonalisering 
i. Hvordan vurderers omfang og kvalitet av internasjonalisering i 

programmet (bruk av internasjonalt undervisningspersonell, undervisning 
på engelsk, studentutveksling)? 

Det er gledelig at en større andel av våre studenter reiser på utveksling 

5.semester, og det er instituttenes ønske at enda flere benytter seg av 
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tilbudene. Programmet tilbyr tre emner på engelsk; THP201, 300 og 301 

som også undervises for internasjonale studenter. 
 

d. De vitenskapelig tilsattes/undervisningspersonellets kvalifikasjoner og 
erfaring 

i. Hvor stor del av personalet som underviser på programmet er fast ansatte 
på NIH (sett gjerne opp antall høgskolelærere, høgskolelektorer, 
førstelektorer, førsteamanuenser, professorer etc)? 

Av 26 emner er det kun THP100 Humanfysiologi som har hatt ekstern 

emneansvarlig. Ellers er det 9 professorer, 8 stk 1.amanuensiser, 1 

universitetslektor, og en stipendiat som har hatt emneansvar 2021-22. 

Disse underviser på sine egne emner. De fleste har lang erfaring med 

undervisning og publisering av vitenskapelig arbeid på høyt internasjonalt 

nivå. 

 
ii. Kommenter utdanningsfaglig kompetansenivå blant de som underviser 

(fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig 
kompetanse – Studietilsynsforskriften § 2.3.2) 

Vurderes som godt ivaretatt på programmet. 

 
iii. Hvordan vurderes relevansen av NIHs forskning i forhold til programmet? 

Vurderes som særledes godt ivaretatt på programmet. 
 

 
 
3. Beskriv hvordan det systematiske samarbeidet med arbeidslivet på 

studieprogramnivå har vært gjennomført. 

Dette arbeidet er for det meste knyttet til emnene i yrkespraksis begge 

studieretninger. I praksis samarbeider vi med rundt regnet 50 ulike 

praksisplasser i disse emnene. Nytt i høst er introduksjon av arbeidslivet og 

innovasjon for alle NIHs studenter. 

 
 
4. SAMMENDRAG  

a. Forslag til endringer/tiltak for emner, programmet, administrative rutiner 
eller annet for neste studieår 

• Programmet har økende aktivitet mot arbeidslivet i tråd med NIHs og eksterne 

myndigheters ønske. 

• Det er en positiv utvikling i internasjonalisering, både med tanke på studenter 

som reiser ut, og som studerer på programmet. 

 

• Det er gledelig at NIH rekrutterer flere studenter til 1.året BATHP. Vi 

oppfordret i fjor om å rekruttere flere studenter eksternt dersom ikke våre 

måltall ble nådd. Dette er forsøkt gjort på 2.året høsten 2022, men det er 

dessverre allikevel ikke flere aktive studenter enn i fjor. Man bør derfor 

fortsatt vurdere å øke antallet på både 1. og 2. året. 
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MAL FOR PROGRAMRAPPORT FRA PROGRAMLEDER 
Rapport fra programleder inngår i NIHs Kjerneprosesser for kvalitetssikring av 
utdanningsvirksomheten. Tiltak for å løfte studiekvaliteten følges videre opp i dialogmøter med 
programledere, instituttledelsen og rektoratet. Styret vedtar eventuelle tiltak som skal med i 
overordnet virksomhetsplan (OVP).  
Programrapporten er tilgjengelig for alle ansatte og studenter. 

 
Aktuell bakgrunnsinformasjon: Studentevalueringer, sensorrapporter, emnerapporter, 
programutvalgsmøter, innspill fra arbeidslivet, periodiske evalueringer og nøkkeldata.  

 
 
Program: BA Trenerrollen og idrettspsykologi BATI  

Programleder: Anne Marte Pensgaard 

 
1. Oppfølging av tiltak fra forrige programrapport 

a. Hva er gjennomført, hva er ikke gjennomført? 
1): Vdr intern koordinering av program som gir trener kompetanse så har det 
skjedd lite på dette. 
2): Bra balanse mellom teori og praksis så her er OK 
3): Emne TI309 Prestasjonsanalyse i idrett er innført og i gang.   

b. Hvordan vurderer du effekten av tiltakene som er gjennomført? 
       Litt tidlig å si noe om pr nå men ser ok ut. 

 
2. Kommenter status for programmet med utgangspunkt i blant annet 

studentundersøkelser, møter i programutvalget og emnerapportene 
a. Læringsmål 

i. BATI studiet møter de ulike læringsmålene. Innføring av 
Prestasjonsanalyse emnet vil sikre at Trenerrolle studentene er enda 
bedre skolert på dette enn før. Emnerapportene viser at studentene er bra 
fornøyde men dårlig svarprosent gjør disse vurderingene usikre. Vi har 
imidlertid tett kontakt med klassekontaktene og mener derfor at vi er i godt 
samsvar med forventningene 

 
b. Undervisning, veiledning og arbeidsformer 

i. Omfang kollegaveiledning på programmet? Det har vi på TI 203 
Idrettspraksis for barn og unge. Det samarbeides godt på tvers av flere 
emner bl.a. TI200 og TI300. Det samme er gjeldene på TI 303 og 
TI305.Vi gjennomfører også koordineringsmøter med alle 
emneansvarlige, minst en gang pr semester. 

ii. Omfang studentsamtaler på programmet? Tilbys alle, men variabelt 
oppmøte 

iii. Hvordan legges det til rette for bruk av studentaktive arbeidsformer? Det 
er mye seminaraktivitet på alle emner programmet har ansvar for. Erfaring 
viser at det er viktig at disse ledes av personer med relevant 
fagkompetanse (se TI200 Emnerapport, f.eks) 

iv. Hvordan vurderes samarbeidet mellom yrkespraksisfeltet og 
undervisningen ved NIH? På TI203 så møter studentene barn/unge fra 
både akademi og skoler og i TI302 Yrkespraksis så er Trenerrolle 
studentene i praksis. Litt mer utfordrende for Idrettspsykologi studentene 
da vi ønsker at de har solid skolering før praksis «i feltet» 

v. Hvordan legges det til rette for FoU-arbeid for studentene? BA oppgaven 
er en review på selvvalgt tema. 
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c. Internasjonalisering 

i. Hvordan vurderers omfang og kvalitet av internasjonalisering i 
programmet (bruk av internasjonalt undervisningspersonell, undervisning 
på engelsk, studentutveksling)? Vi legger opp til at Barne – og 
ungdomskonferansen (FOBU regi) er en del av tilbudet og her er flere 
internasjonale forelesere. På TI304 er det mange gjesteforelesere også 
inne og bidrar. Utenlandskontoret har oversikt over hvor mange studenter 
vi har ute, men COVID har fremdeles en innvirkning på antallet som drar 
ut. Vi underviser på engelsk på TI 200 Sport Coaching 1 og TI304 
Performance Management 

 
d. De vitenskapelig tilsattes/undervisningspersonellets kvalifikasjoner og 

erfaring 
i. Hvor stor del av personalet som underviser på programmet er fast ansatte 

på NIH (sett gjerne opp antall høgskolelærere, høgskolelektorer, 
førstelektorer, førsteamanuenser, professorer etc)? 
Forelesere og emneansvarlige 1.og 2 året (NIH 100%): 1.amanuensis 
Frank Abrahamsen (TI100), Siv Gjesdal (TI200), NIH 50% Høgskolelektor 
Peter Eriksson (TI203), 20% NIH Professor Espen Tønnesen (TI203) 
For 3.året: (NIH 100%) Professor Geir Jordet, Høgskole lektor Lars 
Brotangen (TI302), 1.amanuensis Christian Thue Bjørndal (TI300, og 
TI301), Post doc Gro Jordalen (TI306)50% Professor Anne Marte 
Pensgaard (TI305) 

ii. Kommenter utdanningsfaglig kompetansenivå blant de som underviser 
(fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig 
kompetanse – Studietilsynsforskriften § 2.3.2) 
Flertallet av de ansatte har gjennomført NIH sitt UNI ped kurs eller er i 
dette løpet. Samtlige hat meget bred erfaring fra praksisfeltet og er en 
meget kompetent gruppe. 

iii. Hvordan vurderes relevansen av NIHs forskning i forhold til programmet? 
Svært relevant. Vi har ansatte som er ledende internasjonalt på sine 
respektive felt 

 
3. Beskriv hvordan det systematiske samarbeidet med arbeidslivet på 

studieprogramnivå har vært gjennomført.  
Gjennom spesielt TI203 Yrkespraksis så er det god kommunikasjon med arbeidslivet. Vi 
har også hatt jevnlig dialog med NFF og NIF mtp lisensiering og utvikling av 
trenerutdannelsen vår. Det er et stort behov for å øke antall studenter som tar fordypning 
i fotball og det hadde vært en fordel med fast kvote til denne idretten for å sikre 
forutsigbarhet i utdanningen. Det har også vært opprettet kontakt med Fagsjef OLT, 
John Anders Bjørkøy for å ha han som representant i Programutvalget til BATI. Han har 
takket ja til dette 

 
4. SAMMENDRAG  

a. Forslag til endringer/tiltak for emner, programmet, administrative rutiner 
eller annet for neste studieår 

      Det ser ut til at de endringene som er gjort siden oppstart av BATI (2018) har vært  
      positive. Programmet er et av de mest populære mtp søknader og vi får bra      

      evalueringer. Det er fremdeles behov for bedre koordinering med de andre  

      programmene og jeg vil tro det er mulig å spare ressurser OG øke valgbarhet for  

      studenter ved å samarbeide på tvers av Institutt. 



Revidert av SU 19.04.2022 

 

 
 

MAL FOR PROGRAMRAPPORT FRA PROGRAMLEDER 
Rapport fra programleder inngår i NIHs Kjerneprosesser for kvalitetssikring av 
utdanningsvirksomheten. Tiltak for å løfte studiekvaliteten følges videre opp i dialogmøter med 
programledere, instituttledelsen og rektoratet. Styret vedtar eventuelle tiltak som skal med i 
overordnet virksomhetsplan (OVP).  
Programrapporten er tilgjengelig for alle ansatte og studenter. 

 
Aktuell bakgrunnsinformasjon: Studentevalueringer, sensorrapporter, emnerapporter, 
programutvalgsmøter, innspill fra arbeidslivet, periodiske evalueringer og nøkkeldata.  

 
 
Program: Bachelor Friluftsliv 

Programleder: Jørgen Weidemann Eriksen 

 
Generelle betraktninger: 
Nok et studieår preget av Covid 19 er gjennomført. Dette har naturligvis påvirket 
gjennomføringen av studieåret. Mye undervisning er blitt gjennomført digitalt. Mange 
undervisningsopplegg er blitt gjennomført med alternative metoder. Likevel opplever 
fagmiljøet at vi har klart å gjennomføre et studieår der kvaliteten på våre faglige leveranser, 
samt studentenes læringsutbytte, har vært tilfredsstillende. Denne rapporten bygger på 
emnerapporter (høst 21 og vår 22), programevaluering utført av NIH-studiekvalitet (vår 22), 
Programevaluering gjennomført av programleder i samarbeid med 3BA studentene (vår 22), 
Ekstern evaluering av bachelorprogrammet (vår 22), Studiebarometeret (høst 21), 
Studentenes emneevalueringer (høst 21 og vår 22) Programutvalgsmøte (høst 21) samt 
studentsamtaler med samtlige studenter (høst 21). 

 
1. Oppfølging av tiltak fra forrige programrapport 

a. Hva er gjennomført, hva er ikke gjennomført? 
 
1BAFL: Som det ble poengtert i forrige års programrapport savnet studentene mer 
friluftslivsundervisning på første studieår. For å imøtekomme dette behovet er det 
blitt innført flere undervisningsformer som har bidratt positivt. Studentene har 
gjennomført fire «Mikro-eventyrer» (studentaktiv læringsform) i løpet av høsten 21, 
og de har også gjennomført flere egenferder (egenstyrt studentaktiv læringsform). Et 
tiltak av mer strukturell karakter har vært å revidere emnet FKI100 (Profesjonsfag – 
pedagogikk og didaktikk). Dette var et emne som friluftslivsstudentene gjennomførte 
sammen med studentene fra FKI. Emnet var rettet mot pedagogiske og didaktiske 
arbeidsformer innen kroppsøvingsfaget, og ble oppfattet som lite relevant av 
friluftslivsstudentene. Da FKI gikk over til 5-årig lærerutdanning (LUPE) åpnet det seg 
en mulighet for å omarbeide dette emnet i en retning som var mer relevant for våre 
studenter. Revideringen medførte at fokus ble flyttet fra ped/didaktikk i 
kroppsøvingsfaget, til å omhandle egnede læringsmetoder i friluftsliv, mer generelt. 
Emneplanen ble ytterligere revidert i februar 2022, og emnet fremstår denne høsten 
som helt nytt. Emnet har skiftet karakter fra et rent teoribasert emne til å bli et emne 
som i større grad kombinerer teori og praksis. I løpet av det kommende studieåret vil 
studentene på dette emnet blant annet gjennomføre 9 seminardager utendørs. Under 
disse seminardagene vil det bli presentert gode undervisningsopplegg rettet mot 
ulike grupper, med ulik læringsteoretisk forankring. Endringene som har vært 
gjennomført har bidratt til at friluftslivsstudentene nå har mer enn doblet mengden 
friluftslivsundervisning på førsteåret sammenliknet med studieåret 20-21. 
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2BAFL: Gjennomføringen av arbeidspraksis ble foreslått flyttet i tid for å kunne 
gjennomføre på et tidspunkt der det var mer relevant friluftslivsaktivitet som foregikk. 
Arbeidspraksis ble derfor flyttet til vinterferieukene. For 2BA ble det også foreslått at 
det å drifte et utstyrslager burde være en komponent i utdanningsløpet. Det ble 
derfor utarbeidet et nytt læringsmål under emnet FRI200 som omhandlet erfaring og 
kompetanse knyttet til lagerdrift. I løpet av studieåret 21-22 har studentene rullert på 
å drifte lageret på tre ettermiddager pr. uke, under veiledning av Thomas Vold. 
 
3BAFL: Det var ikke foreslått tiltak for 3 BA i fjorårets programrapport. 

 
b. Hvordan vurderer du effekten av tiltakene som er gjennomført? 
Tiltakene ser ut til å ha truffet godt. 1BA studentene gir tilbakemeldinger om at 1. året 
er mer relevant. De får mer turerfaring enn tidligere kull, noe som står mer i stil med 
forventningene til det å studere bachelor i friluftsliv på NIH. Endringene på 2BA har 
også blitt godt mottatt. 

 
Andre endringer som ikke var beskrevet i programrapporten: 

I løpet av høsten 21 så vi at det var behov for å gjøre endringer på program og 
emnenivå. Det var ulike grunner til dette: 
Bærekraft: Dette temaet ble valgt som en viktig strategisk målsetting i NIH’s ny 
strategiske plan (21 – 25). Som faggruppe bestemte vi oss for å ta dette på alvor. I 
forbindelse med revidering av emneplan og programplan for inneværende studieår 
(22-23), bestemte vi at alle emner skulle ha minst et læringsmål som omhandlet 
bærekraft. Det samme gjaldt for programplanen. Med innføring av nye læringsmål 
måtte også pensumlitteratur, arbeidsformer og vurderingsformer justeres for at 
utdanningen skulle følge prinsippet om «Constructive Allignment» 
Ressurser på emnene: Friluftsliv er et program som krever relativt mye 
undervisningsressurser (hovedsakelig i aktivitetsemner med turaktivitet). For å 
balansere undervisningsoppgavene med tilgjengelige undervisningsressurser har 
faggruppen gjennomført systematiske kutt knyttet til bruk av undervisningsressurser 
på de fleste emner. Dette har blitt gjort på ulikt vis. Antall forelesningstimer er blitt 
redusert. På flere emner hvor det tidligere var forelesningssekvenser på tre timer, er 
disse nå blitt kuttet til to, med en times seminargruppe-aktivitet som erstatning for 
den bortfallene timen. På turer med lav risiko for uønskede hendelser, er antall 
faglærere blitt redusert. Vi har også slått sammen turaktivitet for ulike emner for å 
spare på undervisningsressursene (deltid har felles fjelltur med FRI200 og FRI300 
har felles turer med FRI 301. Totalt har disse tiltakene medført kutt i 
undervisningsressurser på mer enn 10 prosent fra studieåret 21-22.   
Bacheloroppgaven: Fra høsten 22 skriver studentene oppgave sammen i par. Dette 
er en ordning som anvendes ved flere andre høgskoler og universiteter i Norge. 
Endringen sparer oss for 225 timer med veiledning.   

 
 
2. Kommenter status for programmet med utgangspunkt i blant annet 

studentundersøkelser, møter i programutvalget og emnerapportene 
a. Læringsmål 

i. Vurder programmets oppbygging og organisering opp mot læringsmålene 
 
Faggruppen har hatt en aktiv prosess knyttet til «Constructive alignment». Alle 
læringsutbyttebeskrivelser har blitt gjennomgått i forhold til bruk av aktive verb, 
samt emnenes målbeskrivelser har en progresjon gjennom de tre årene. 
Arbeidsmetoder, pensum og vurderingsformer er også tilpasset 
målformuleringene. Studentevalueringene gir dessverre et tynt grunnlag for å få 
studentenes refleksjoner omkring i hvilken grad vi lykkes. Deltakelsen i disse 
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emneevalueringene var dette studieåret på under 30 prosent. Hvis en likevel skal 
gi noen generelle kommentarer basert på de tilbakemeldingene vi har fått så så 
mener studentene at studiet har: 
- Motiverende og kunnskapsrike lærere.  
- 2. Praktisk læring og høy grad av studentaktive læringsformer.  
- 3. Fokus på bærekraftig friluftsliv  
- 4. God kobling mellom teori og praksis  
- 5. Meningsfulle arbeidsoppgaver. 

 
Studentene er minst fornøyd med hvor godt forberedt de stiller til undervisning 

 
ii. Vurder læringsmålenes relevans for yrket/profesjonen programmet er 

rettet mot 
 

Bachelorutdanningen i friluftsliv er bygget opp med tre fordypningsområder; 
naturbasert reiseliv, friluftsliv og helse samt friluftsliv lek og læring. Disse tre 
fordypningsområdene er valgt med bakgrunn i en analyse om hvor i næringslivet 
det er behov for vår kompetanse. Læringsmålene i emnene er bygget opp rundt 
ambisjonen om å utvikle profesjonelle yrkesutøvere innen friluftsliv. 

 
b. Undervisning, veiledning og arbeidsformer 

i. Omfang kollegaveiledning på programmet? 
Studiene er organisert slik at vi ofte jobber sammen to og to (fortrinnsvis på 
turer og i praktisk undervisning. Dette gir gode forutsetninger for tett 
oppfølging og rådgivning oss fagansatte imellom 

 
ii. Omfang studentsamtaler på programmet? 
Alle studentene har fått tilbud om 30 minutters studentsamtale med 
programleder/emneansvarlige. De aller fleste har benyttet seg av dette 
tilbudet. 
 
iii. Hvordan legges det til rette for bruk av studentaktive arbeidsformer? 
Det tilrettelegges for utstrakt bruk av studentaktive læringsformer på alle tre 
studieår. Dette er også ett av de momentene som får best score på 
emneevalueringene. 
 
iv. Hvordan vurderes samarbeidet mellom yrkespraksisfeltet og 

undervisningen ved NIH? 
De tre fordypningsområdene har arbeidspraksis som tilrettelegges for å få 
ytterligere fordypning rettet mot relevant arbeidsfelt. I forbindelse med dette 
arbeidet har NIH tett kontakt med relevante arbeidsplasser innen fagfeltet. Vi 
ser i tillegg behov for å styrke arbeidet knyttet til yrkeslivskontakt. Denne 
høsten vil vi arrangere en yrkeslivsdag der alle studenter vil bli invitert for å få 
høre presentasjoner fra tidligere studenter/andre med friluftslivsfaglig 
utdanning som i dag bekler ulike roller innen relevant arbeidsliv. Samlingen vil 
bli gjennomført i november. 
I emnet innovasjon og entreprenørskap arbeider vi også tett mot yrkeslivet. I 
samarbeid med «Ungt entreprenørskap» får studentene i oppgave å utvikle et 
konsept rettet mot yrkeslivet. I dette arbeidet blir studentene utfordret på 
 
v. Hvordan legges det til rette for FoU-arbeid for studentene? 
På 3. år skal studentene skrive veiledet FOU-oppgave (bacheloroppgave). I 
tillegg utvikler de også et konseptarbeid knyttet til innovasjon og 
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entreprenørskap. (10stp). FOU-arbeid er et område vi har et 
forbedringspotensial 

  
c. Internasjonalisering 

i. Hvordan vurderers omfang og kvalitet av internasjonalisering i 
programmet (bruk av internasjonalt undervisningspersonell, undervisning 
på engelsk, studentutveksling)? 

Gjennom en langsiktig satsing på internasjonalisering har vi i dag opparbeidet 
oss utvekslingsavtaler med universiteter i mange land. Studentene har 
dermed mange gode muligheter til å reise utenlands 5. semester. Det 5. 
semesteret har vi også tilrettelagt vårt studieprogram for å ta imot 
internasjonale studenter. All undervisning er på engelsk, og all 
pensumlitteratur er på engelsk. Studieåret 21-22 har vi hatt 15 internasjonale 
studenter som del av vår bachelorutdanning i høstsemesteret, og seks av 
disse ble også igjen og gjennomførte tilrettelagte friluftslivsemner våren 2022. 
Vi sliter litt med å få våre egne studenter til å reise ut. Høsten 22 har vi en 
student som er på utveksling (Finland). 

 
d. De vitenskapelig tilsattes/undervisningspersonellets kvalifikasjoner og 

erfaring 
i. Hvor stor del av personalet som underviser på programmet er fast ansatte 

på NIH (sett gjerne opp antall høgskolelærere, høgskolelektorer, 
førstelektorer, førsteamanuenser, professorer etc)? 

 
Det er syv faste stillinger innen friluftsliv på NIH. Disse underviser på BAFL, 
FKI, Friluftsliv deltid, NOFRI (nordisk master i friluftsliv) og LUPE (ny 
lærerutdanning). Drøyt halvparten av undervisningsressursene brukes på 
BAFL. Av de syv fast ansatte er to professorer, to er førsteamanuensiser, en 
er førstelektor og to er universitetslektorer. I tillegg har vi i studieåret 21-22 
benyttet undervisningsressurser fra en PHD-stipendiat og to 
universitetslektorer i halve stillinger.  
 
ii. Kommenter utdanningsfaglig kompetansenivå blant de som underviser 

(fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig 
kompetanse – Studietilsynsforskriften § 2.3.2) 

 
Alle ansatte innen friluftsliv er å anse som høyt utdanningsfaglig kompetente 
  
iii. Hvordan vurderes relevansen av NIHs forskning i forhold til programmet? 
 
Relevansen av NIH’s forskning innen friluftsliv, samt tilstøtende forskningsfelt 
anses som god. 

 
 
3. Beskriv hvordan det systematiske samarbeidet med arbeidslivet på 

studieprogramnivå har vært gjennomført.  

 

Se punkt 2, b-iv 
 
4. SAMMENDRAG  

a. Forslag til endringer/tiltak for emner, programmet, administrative rutiner 
eller annet for neste studieår 

 
Revidering av aktivitetsfagene på 1 BA: 
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Friluftslivsstudentene opplever at innholdet i aktivitetsfagene er lite egnet for å oppnå 
læringsmålene i programmet (BAFL). Vår oppfatning er også at det ikke skal store 
endringer til for at dette kan bli bedre. Vi ser med forventning på den 
revideringsprosessen som er varslet høsten 22 knyttet til innhold i aktivitetsfagene. 
Under følger noen eksempler som ville medført at innholdet hadde blitt oppfattet som 
mer relevant: 
Orientering: Økt fokus på bruk av kart og kompass i en praktisk 
friluftslivssammenheng. Dette kan innebære fokus rettet mot bruk av kart som 
grunnlag i turplanlegging, bruk av digitale kart/apper, bruk av ulike typer turkart 
(målestokk/ekvidistanse/symbolbruk), bruk av kart som indikerer skredområder, 
usikker is osv. I dag er orienteringsopplæringen hovedsakelig rettet mot 
ferdighetsutvikling knyttet til orientering som idrett. 
Svømming: Økt fokus på svømmeopplæring/livberging i/ved/på vann. I dag er fokus 
hovedsakelig rettet mot studentenes ferdighetsutvikling i basseng. 
Ski: Økt fokus på bruk av ski i tur/friluftslivssammenheng. I dag er dette et kurs som 
vektlegger egenferdighet i skøyteteknikk. Friluftslivsstudenter trenger 
kunnskap/ferdigheter knyttet til skipreparering (inkludert festesmøring), skiteknikk 
med tung oppakning, opplæring i utstyr egnet for friluftsliv, organisering av skiaktivitet 
i tursammenheng for ulike grupper med ulike forutsetninger osv. Alpinkurset kunne 
også vært byttet ut med aktiviteter som retter seg mot fjellskiløping/toppturer. 
Skøyter: Mer fokus på bruk av skøyter i en friluftslivssammenheng. I dag er 
undervisningen hovedsakelig rettet mot skøyteaktivitet på skøytebane. Iskunnskap, 
bruk av utstyr for turskøyte-aktivitet, organisering og gjennomføring av skøyteturer i 
marka kunne vært vektlagt. 
Knyttet til valg av andre aktivitetsfag på 1BA, mener vi at det også er et potensial for 
å velge aktiviteter som er mer relevante for friluftslivsstudenter. 

 
Frafall/rekruttering: Bachelorutdanningen i friluftsliv har hatt utfordringer knyttet til 
frafall av studenter. Dette har vært spesielt fremtredende på 1BA, samt overgangen 
mellom 1BA og 2BA. Dette har vært påpekt i flere evalueringer siste år. Frafallet har 
flere årsaker (fremkommet i studentsamtelene): 

• Lekkasje til andre studier på NIH 

• Studenter som kun ønsker ettårig studium i idrettsvitenskapelige fag (disse 
ble i 2021 plassert på BAFL) 

• Studenter med lite motivasjon for å studere friluftsliv 

• Private utfordringer 

• Studenter som heller velger å jobbe 
Noe av utfordringene vi har sett er knyttet til rekruttering og opptakskvalitet. BAFL har 
vært det bachelorløpet med lavest karakterkrav på NIH. Dette har medført at en del 
studenter har startet på studiene med lav motivasjon til å fullføre en treårig 
utdannelse. 
 
Faggruppen i friluftsliv har blitt bedt om å ta tak i denne utfordringen, og sammen 
med studieavdelingen og kommunikasjonsavdelingen har vi lagt opp en strategi for å 
forbedre situasjonen. Tiltak: 

• Faggruppa i friluftsliv skal utarbeide en tydeligere profil 

• Kommunikasjonsavdelingen skal støtte BAFL i mer målrettet kommunikasjon. 

• Faggruppa skal gjøre nødvendige innholdsmessige endringer på 
studieplan/emneplans nivå for at profilen(e)) tydeligere skal prege 
studieløpene. I dette arbeidet vil det være naturlig at vi legger enda mer vekt 
på å utvikle bærekraftsperspektivene i utdanningen. 

 
Frafallet av studenter blir delvis oppveid ved at vi kan tilby andre studentgrupper 
studieplass på 2BAFL og 3 BAFL. Fra 2023 vil 2BAFL være et valgbart 
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fordypningsstudium for studenter fra femårig lærerutdanning (LUPE). Disse kan da 
fylle opp eventuelle ledige studieplasser. Høstsemesteret på 3BAFL kan ta imot opp 
til 15 internasjonale studenter. Det er også blitt tilrettelagt for at tidligere 
deltidsstudenter i friluftsliv kan ta bachelorgrad ved å gjennomføre deler/hele 3BAFL. 
I sum tilsier dette at BAFL vil kunne kjøres med fulle klasser alle tre årene fra 2023. 
 
Internasjonalisering: Det skal jobbes aktivt mot å få flere egne studenter til å 
studere et semester i utlandet. 
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MAL FOR PROGRAMRAPPORT FRA PROGRAMLEDER 
Rapport fra programleder inngår i NIHs Kjerneprosesser for kvalitetssikring av 
utdanningsvirksomheten. Tiltak for å løfte studiekvaliteten følges videre opp i dialogmøter med 
programledere, instituttledelsen og rektoratet. Styret vedtar eventuelle tiltak som skal med i 
overordnet virksomhetsplan (OVP).  
Programrapporten er tilgjengelig for alle ansatte og studenter. 

 
Aktuell bakgrunnsinformasjon: Studentevalueringer, sensorrapporter, emnerapporter, 
programutvalgsmøter, innspill fra arbeidslivet, periodiske evalueringer og nøkkeldata.  

 
 
Program: 1 LUPE/LKI (Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, 

kroppsøving og idrettsfag, trinn 1-13) 

Programleder: Per Midthaugen (21/22), (Lars H. Eide fra høst 22) 

 
1. Oppfølging av tiltak fra forrige programrapport 

a. Hva er gjennomført, hva er ikke gjennomført? 
b. Hvordan vurderer du effekten av tiltakene som er gjennomført? 

 
a) og b) Årets kull er første år for 5-årig lærerutdanning ved NIH og det foreligger 
derfor ikke tidligere programrapporter.  

 
2. Kommenter status for programmet med utgangspunkt i blant annet 

studentundersøkelser, møter i programutvalget og emnerapportene 
a. Læringsmål 

i. Vurder programmets oppbygging og organisering opp mot læringsmålene 
 
Oppbygging og organisering er godt bygget opp mot læringsmålene. Det 
har vært en god prosess med å planlegge de to første årene av 
utdanningen, både helhetlig for programmet og på emnenivå. Det er kun 
gjort mindre justeringer på de planlagte emneplanene og 
undervisningsplanene. Et konkret eksempel er justeringer av 
gjennomføring av eksamensoppgaven på LKI100 og LKI110 basert på 
tilbakemeldinger fra studenter og tilsynssensor, dette har igjen ført til 
justeringer for undervisning og eksamen på LKI211. (Se eventuelt 
emnerapport for LKI100 og LKI110 for mer utfyllende detaljer).  
 

ii. Vurder læringsmålenes relevans for yrket/profesjonen programmet er 
rettet mot 

 
Læringsutbyttebeskrivelsene er utarbeidet i nær sammenheng med den 
nasjonale rammeplanen for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, 
og er også utarbeidet i nært samspill med de nasjonale retningslinjenes 
læringsutbyttebeskrivelser, spesielt knyttet til profesjonsfag og 
praksisopplæring. I de nasjonale retningslinjene, som programplanen 
bygger på, er det også læringsutbyttebeskrivelser som er mer direkte 
knyttet til profesjonen å være lærer i kroppsøving og idrettsfag, så totalt 
sett er programmet svært yrkesrelevant. Praksisperiodene i utdanningen 
sikrer også stor yrkesrelevans underveis i studiet. 

 

 
 

b. Undervisning, veiledning og arbeidsformer 
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i. Omfang kollegaveiledning på programmet? 
 
Ved flere av emnene, bl.a LKI130 og LKI100 og 110 er det bevisst brukt 
to-lærersystem, både for å kunne følge opp studenter tettere, samt at 
kollegaer kan veilede/lære av hverandre, og få et større innblikk rundt 
hverandres undervisning. I tillegg har de emnene der flere lærere er 
involvert vært opptatt av lærersamarbeid og at studentene opplever en 
god sammenheng i det som blir undervist og veiledet på. 
 

ii. Omfang studentsamtaler på programmet? 
 
Det har blitt gjennomført 1 studentsamtale med hver enkelt student i 
perioden oktober/november. I tillegg har studenter fått ekstra samtaler ved 
behov. Studentsamtalene ble fordelt mellom programleder og en 
emneansvarlig. 
 

iii. Hvordan legges det til rette for bruk av studentaktive arbeidsformer? 
 
Som beskrevet i emnerapportene for bl.a LKI100, LKI110 og LKI130 er 
dette benyttet i stor grad. Man har også vært bevisst på å knytte flere av 
emnene sammen, og at studentene kan arbeide i samme grupper på 
tvers av flere emner, og kunne bruke kunnskap ervervet i ett emne 
gjennom andre deler av studiet. Også i friluftslivsemnet (LKI120) er dette 
benyttet i stor grad, bl.a gjennom egenferd alene og i grupper, og at 
gruppene får i oppgave å undervise hverandre på noen planlagte områder 
og tematikker. 
 

iv. Hvordan vurderes samarbeidet mellom yrkespraksisfeltet og 
undervisningen ved NIH? 
 
Samarbeidet mellom yrkespraksisfeltet og NIH betegnes som svært godt. 
Vi har egne utdannede praksislærere, og studentene har på første året 
vært ute i praksis på trinn 1-10 i totalt 40 arbeidsdager, og dette har vært 
en stor del av studiene på 1.året, for at studentene allerede tidlig skal få 
ett godt innblikk i lærerhverdagen og lærerrollen, og tidlig kunne jobbe 
med jobbrelevant arbeid rundt planlegging, gjennomføring og evaluering 
av undervisning. I 2.året av utdanningen vektlegges yrkeserfaring 
gjennom praksis i videregående skoler.  
 

v. Hvordan legges det til rette for FoU-arbeid for studentene? 
 
På første året inngår det relativt lite konkret FOU-arbeid, men de 
forberedes gjennom å bli kjent med artikler, og problemstillinger fra 
praksis og teoriemner. I studiets andre år skal alle skrive en egen FOU-
oppgave, som bygger videre på både disse erfaringene og neste års 
undervisning. FOU-oppgaven har ett eget emne og det blir oppnevnt 
veiledere til hver student. Videre gjennom 4. og 5.år blir det enda mer 
fokus på FOU-arbeid, og etter hvert utarbeiding og gjennomføring av 
egen masteroppgave. 

  
c. Internasjonalisering 

i. Hvordan vurderers omfang og kvalitet av internasjonalisering i 
programmet (bruk av internasjonalt undervisningspersonell, undervisning 
på engelsk, studentutveksling)? 
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På første året har det vært få muligheter for utveksling, og det har kun 
vært få forelesninger på engelsk. På andre året vil emneansvarlig på 
LKI211 (Idrettsaktiviteter og kroppslig læring) være engelskspråklig, og 
noe av undervisningen vil foregå på engelsk. Studentutveksling for ett helt 
semester er i det 5-årige løpet lagt til 8.semester og der skal vi 
samarbeide med andre institusjoner for å sikre kvaliteten på tilbudet og at 
det er relevant for utdanningen. Det planlegges også for en kortere 
utveksling på 1 uke med Gøteborg universitet for de studentene som 
velger sitt fag 2 på 3.året på NIH (Treningslære 60sp eller Friluftsliv 60). 

 
d. De vitenskapelig tilsattes/undervisningspersonellets kvalifikasjoner og 

erfaring 
i. Hvor stor del av personalet som underviser på programmet er fast ansatte 

på NIH (sett gjerne opp antall høgskolelærere, høgskolelektorer, 
førstelektorer, førsteamanuenser, professorer etc)? 

 
Personalet som har undervist 1.året på utdanningen består hovedsakelig 
av 2 professorer, 4 førsteamanuensiser, 4 universitetslektorer, 3 
stipendiater og 2-3 eksterne timelærere, i tillegg til praksislærere i 
skolepraksis.  
 
Ca. 70% av de som underviser er fast ansatte i 100% stilling, og 1 ansatt i 
30% fast stilling. Resterende er midlertidig ansatte (stipendiater), eller 
eksterne timelærere 

 

 
ii. Kommenter utdanningsfaglig kompetansenivå blant de som underviser 

(fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig 
kompetanse – Studietilsynsforskriften § 2.3.2) 
 
Utdanningsfaglig realkompetanse betegnes som svært høy, da de fleste 
av underviserne har egen lærerbakgrunn, og også har undervist på 
lærerutdanningene våre (eller andre institusjoner i UH-sektor) i flere år. 
Det er ikke kartlagt hvem som innehar basiskurs på 200t knyttet til UH-
kompetanse i høgskolens regi, dette kan være aktuelt for neste års 
rapport.  
  

iii. Hvordan vurderes relevansen av NIHs forskning i forhold til programmet? 
 

Forskningen ved NIH som knyttes til faget kroppsøving ser ut til å i stor 
grad være relevant for programmet, dog henstilles det til enda mer 
forskning knyttet til prosjekter som ser på «best practice», det vil si 
forskning på undervisningsmiljøer som lykkes godt med sin gjennomføring 
og systematiske utvikling av kroppsøvingsfaget. En utfordring for NIH er 
den mangelfulle forskningen på utdanningsprogram for idrettsfag i den 
videregående skolen, med sine fire fellesfag (treningslære, aktivitetslære, 
treningsledelse og idrett og samfunn, samt de valgfrie programfagene 
(toppidrett, breddeidrett, friluftsliv og lederutvikling). En majoritet av 
studentene i en femårig lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag ser for 
seg en yrkeskarriere nettopp i dette studieprogrammet, og denne delen 
bør løftes i fremtidige forskningsstrategier for instituttet og NIH som 
helhet. 
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3. Beskriv hvordan det systematiske samarbeidet med arbeidslivet på 

studieprogramnivå har vært gjennomført.  

 
Rapporten har under flere punkter vektlagt det gode samarbeidet med våre 
utdannede praksislærere, som vi har et langsiktig og systematisk samarbeid med 
både på grunnskolenivå og videregående skole, som har vært utviklet gjennom flere 
tiår ved NIH. Nytt med 5-årig lærerutdanning er også at praksis med yrkesfeltet 
gjennomføres i år 4 og år 5, og det ivaretar et samarbeid med arbeidslivet gjennom 
hele utdanningen. Det henstilles om at man ved videreutvikling av 1. og 2.års 
skolepraksis, og utvikling av 4. og 5.års praksis sine emneplaner høster erfaringer fra 
FKI250 skolepraksis og FKI350 skolepraksis, både når det gjelder organisering, 
arbeidsformer og gjennomføring.  
 
En annen faktor som anses som vellykket er at vi inviterer inn praksislærere til å 
undervise på emner hos oss, vi har også tidligere invitert rektorer og andre 
ansattgrupper tilknyttet skolen på FKI, noe vi ønsker å fortsette med enda mer 
systematisk på LUPE/LKI. Også skoleklasser med elever har inngått i enkeltemner, 
slik at studentene har fått relevant erfaring før de skal ut i skolepraksis. Dette gir totalt 
sett et godt samarbeid med arbeidslivet og det yrket de senere skal gå inn i.  

 
 
4. SAMMENDRAG  

a. Forslag til endringer/tiltak for emner, programmet, administrative rutiner 
eller annet for neste studieår 

 
Siden dette er første programrapport for LUPE/LKI er det ikke mange endringer/tiltak 
som ønskes iverksatt før programmet kan evalueres som en helhet. Like fullt er det 
gjort noen erfaringer som allerede har blitt justert, og/eller som det jobbes med ved 
instituttet.  
 
Forslag til endringer (delvis iverksatt fra studieåret 22/23) 
- Praksisomfanget på første året er relativt høyt (40 arbeidsdager). Det presiserer 

overfor praksislærere at nærmere halvparten av disse dagene har fokus på 
observasjonspraksis, og det å bli kjent med skolehverdagen. Erfaringer fra første 
året viste at en litt for stor del av praksis gikk med til planlegging og 
gjennomføring av egen undervisning, dette vil vektlegges enda mer senere i 
studieløpet. Men har også betydelig innslag første året. På samme måte 
presiseres at først 10 arbeidsdager praksis på 2.året er hovedsakelig 
observasjonspraksis på kroppsøving og idrettsfag på videregående skole. 

- Utviklingen av emneplaner på 4. og 5. år må intensiveres slik at studentene har 
et bedre bilde av hele utdanningen som helhet. Alle andre institusjoner som tilbyr 
5-årig lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag har komplette emneplaner, og 
det gir et konkurransefortrinn i forhold til å rekruttere og å beholde studenter. Det 
er bekymringsfullt med et frafall av studenter fra 40 til 31 fra det første året, til det 
andre året. Bakgrunnen for dette er delvis at de finner ut at lærer ikke er det rette 
yrkesvalget, og delvis mangelen på forutsigbarhet i forhold til studieløpet. Dette 
gjelder både valg av fag 2, og innhold av internasjonalisering og emner på syklus 
2. (4. og 5.år av utdanningen). 



Revidert av SU 19.04.2022 

 

 
 

MAL FOR PROGRAMRAPPORT FRA PROGRAMLEDER 

Rapport fra programleder inngår i NIHs Kjerneprosesser for kvalitetssikring av 

utdanningsvirksomheten. Tiltak for å løfte studiekvaliteten følges videre opp i dialogmøter 

med programledere, instituttledelsen og rektoratet. Styret vedtar eventuelle tiltak som skal 

med i overordnet virksomhetsplan (OVP).  

Programrapporten er tilgjengelig for alle ansatte og studenter. 

 

Aktuell bakgrunnsinformasjon: Studentevalueringer, sensorrapporter, emnerapporter, 

programutvalgsmøter, innspill fra arbeidslivet, periodiske evalueringer og nøkkeldata.  

 

 

Program: FKI – Bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag 

Programleder: Lars H. Eide  (Espen Berg-Johnsen fra høst 22) 

 

1. Oppfølging av tiltak fra forrige programrapport 

a. Hva er gjennomført, hva er ikke gjennomført? 

Vi har prøvd å jobbe for at FKI-studentene får samme kvalitet på sin undervisning som ny 5-

årig faglærerutdannig. Vi har samkjørt en del undervisning og hatt tett dialog med tillitsvalgte 

og klassene generelt gjennom hele året. Pandemien har gjort sitt til at det har vært 

utfordringer med tilstedeværelse og studentene som helhet har uttrykt at det har vært en tung 

periode som studenter. I har jobbet videre med kontaktlærerfunksjonen i praksis og fått meldt 

inn hvor mange timer som brukes på dette viktige arbeidet. Det er noe vi må videreføre på 5-

årig lærerutdanning. Dessverre blir dette fort glemt da praksis ikke er studiepoenggivende.  

 

b. Hvordan vurderer du effekten av tiltakene som er gjennomført? 

Vi har gjennomført langt flere studentsamtaler enn ved normalår. Dette har bidratt til at alle 

har gjennomført og fullført sin bachelorgrad på 3-året og alle 2BAFKI-studentene er med 

videre. Det vil forhåpentligvis være bra at vi har fått formidlet til utvalget som ser på bruk av 

timer og studentoppfølgingstimer at praksis trenger timer satt av til tett oppfølging av 

studenter og praksislærere. Det er helt i tråd med nasjonale satsinger i forhold til styrket og 

integrert lærerutdanning.  

 

2. Kommenter status for programmet med utgangspunkt i blant annet 

studentundersøkelser, møter i programutvalget og emnerapportene 

a. Læringsmål 

i. Vurder programmets oppbygging og organisering opp mot læringsmålene 

 

Oppbygging og organisering er godt bygget opp mot læringsmålene. Det 

har vært en god prosess med å planlegge de siste årene av utdanningen, 

både helhetlig for programmet og på emnenivå. Det er gjort mindre 

endringer på de planlagte emneplanene og undervisningsplanene. Blant 

annet ed å samkjøre en del undervisning med nye 5-årig 

faglærerutdanning.  

 

ii. Vurder læringsmålenes relevans for yrket/profesjonen programmet er rettet 

mot 
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Dette er godt gjennomarbeidet fra tidligere og det er ikke blitt lagt vekt på 

endringer av dette da det er et avsluttende bachelorløp. Læringsmålene har 

gjennomgående svært god yrkesrelevans. 

 

 

 

b. Undervisning, veiledning og arbeidsformer 

i. Omfang kollegaveiledning på programmet? 

 

Ved flere av emnene, bl.a FKI250, FKI350, FKI216 og FKI316 er det 

bevisst brukt to-lærersystem, både for å kunne følge opp studenter tettere, 

samt at kollegaer kan veilede/lære av hverandre, og få et større innblikk 

rundt hverandres undervisning. I tillegg har de emnene der flere lærere er 

involvert vært opptatt av lærersamarbeid og at studentene opplever en 

sammenheng i det som blir undervist 

 

ii. Omfang studentsamtaler på programmet? 

 

Det har blitt gjennomført 2 studentsamtaler med hver enkelt student i 

gjennom skoleåret. I tillegg har studenter fått ekstra samtaler ved behov. 

Studentsamtalene ble fordelt mellom programleder og to andre 

emneansvarlige. 

 

iii. Hvordan legges det til rette for bruk av studentaktive arbeidsformer? 

 

I samråd med studentene er det blitt gjennomført flere seminartimer og 

flere timer hvor studentene selv øver på lærerrollen ved å undervise 

hverandre. Dette krever allikevel planlegging og oppfølging av forelesere 

for å sikre kvaliteten i arbeidet studentene gjør og det må ses i forlengelsen 

av at dette er en profesjonsutdanning. 

 

iv. Hvordan vurderes samarbeidet mellom yrkespraksisfeltet og 

undervisningen ved NIH? 

 

Samarbeidet mellom yrkespraksisfeltet og NIH betegnes som svært godt. 

Vi har egne utdannede praksislærere, og studentene har til tross av nye 

store utfordringer med pandemi fått gjennomført alle sine praksisdager.  

 

v. Hvordan legges det til rette for FoU-arbeid for studentene? 

 

Det jobbes med å tydeliggjøre progresjonen av FOU-arbeid for studentene 

i nåværende løp FKI, der vi høster erfaringer fra planleggingen av nytt 5-

årig løp. Dette gjelder spesielt oppdatert litteratur i forhold til å være «den 

forskende læreren». Det å utvikle seg selv og kroppsøvings-/idrettsfaget er 

sentralt i hele studiet. Utviklingsarbeidet skjer stort sett gjennom 

skolepraksis og i studiet ellers og dokumenteres på ulike måter gjennom 

gitte arbeidskrav. Det er også en del seminararbeid med fordypning 

innenfor ulike forskningsfelt. Bacheloroppgaven er studentenes første 

skritt på veien i å prøve seg på selvstendig forskningsarbeid og det er 

mindre tematiske prosjektarbeid underveis i studiet, blant annet i FKI318. 
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c. Internasjonalisering 

i. Hvordan vurderers omfang og kvalitet av internasjonalisering i 

programmet (bruk av internasjonalt undervisningspersonell, undervisning 

på engelsk, studentutveksling)? 

 

Siden faglærerstudiet har en nasjonal rammeplan og forskrift, er det FKI-

studiet ved NIH som har mest begrensede muligheter til utveksling av lengre 

omfang. Vi får til innenfor rammene våre at studentene har utveksling med 

lærerutdanningen ved Universitetet i Gøteborg. 37 studenter fra 3BAFKI og 1 

lærer fra NIH var i Sverige i uke 48 og ca. 25 studenter og 1 lærer fra Sverige 

var på gjenbesøk her i uke 6. Disse ukene er under stadig utvikling og 

kvaliteten har blitt svært god. Våre studenter planlegger, organiserer og 

gjennomfører det meste av det faglige opplegget når de svenske studentene 

kommer i uke 6. Disse to ukene med utveksling vil i den nye 5-årige 

lærerutdanningen legges til 3.året og felles profesjonsfag. LKI300 

 

d. De vitenskapelig tilsattes/undervisningspersonellets kvalifikasjoner og 

erfaring 

i. Hvor stor del av personalet som underviser på programmet er fast ansatte 

på NIH (sett gjerne opp antall høgskolelærere, høgskolelektorer, 

førstelektorer, førsteamanuenser, professorer etc)?  

Likt som foregående år, men noe mer bruk av eksterne i en periode der det 

var sykemelding og pappapermisjon på fast ansatte.  

 

ii. Kommenter utdanningsfaglig kompetansenivå blant de som underviser 

(fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig 

kompetanse – Studietilsynsforskriften § 2.3.2) 

Samme som foregående år 

iii. Hvordan vurderes relevansen av NIHs forskning i forhold til programmet? 

Det er en del av de samme underviserne på BAFKI og LUPE. 

Forskergruppen som ser på den nye lærerutdanningen ved NIH har 

kommet lenger. I tillegg har instituttet fått midler til en rekke 

prosjekter/piloter hvor nettbasert undervisning brukes i større grad.  

 

 

3. Beskriv hvordan det systematiske samarbeidet med arbeidslivet på 

studieprogramnivå har vært gjennomført.  

Samme som foregående år. Utvikling av ny 5-årig lærerutdanning i tillegg til 

kroppsøving deltid og nytt nettbasert etterutdanningsprogram gjør arbeidet 

med lærerutdanningen svært arbeidskrevende nå og de kommende årene. 

 

4. SAMMENDRAG  

a. Forslag til endringer/tiltak for emner, programmet, administrative rutiner 

eller annet for neste studieår 

Fullføre med stil. Fokusere på at FKI er historiske som avslutter et langt og 

tradisjonsrikt bachelorløp ved NIH. 
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MAL FOR PROGRAMRAPPORT FRA PROGRAMLEDER 
Rapport fra programleder inngår i NIHs Kjerneprosesser for kvalitetssikring av 
utdanningsvirksomheten. Tiltak for å løfte studiekvaliteten følges videre opp i dialogmøter med 
programledere, instituttledelsen og rektoratet. Styret vedtar eventuelle tiltak som skal med i 
overordnet virksomhetsplan (OVP).  
Programrapporten er tilgjengelig for alle ansatte og studenter. 

 
Aktuell bakgrunnsinformasjon: Studentevalueringer, sensorrapporter, emnerapporter, 
programutvalgsmøter, innspill fra arbeidslivet, periodiske evalueringer og nøkkeldata.  

 
 
Program: MAIF 

Programleder: Grethe Myklebust 

 
1. Oppfølging av tiltak fra forrige programrapport 

a. Hva er gjennomført, hva er ikke gjennomført? 
Da endringene vi gjennomførte for kull 2019-21 var svært vellykket var vår 
prioritering å skaffe 3 ulike praksissteder for kull 2021-23. Vi hadde kun to 
praksissteder for forrige kull og det ble utfordrende å få gjennomført praksis med 
kun to steder og i tillegg Korona restriksjoner. Vi lyktes grunnet stor fleksibilitet 
hos praksisstedene og blant studentene. For kull 2021-23 har vi 3 praksissteder 
og praksisen er i full gang med to studenter på hvert sted i tre måneders bolker. 

b. Hvordan vurderer du effekten av tiltakene som er gjennomført? 
Praksisen startet i begynnelsen av september og vil fortsette ut mai 2023. Hvor 
bra praksisen fungerer vil bli evaluert når alle studentene har gjennomført 
praksisen. 

 
2. Kommenter status for programmet med utgangspunkt i blant annet 

studentundersøkelser, møter i programutvalget og emnerapportene 
a. Læringsmål 

i. Vurder programmets oppbygging og organisering opp mot læringsmålene 
Studentene lærer en kritisk vurdering av fagstoffet i idrettsmedisin og 
idrettsfysioterapi og studiet tilstreber å presentere til enhver tid oppdatert 
kunnskap på fagfeltet. Vi har undervisere som er oppdatert på de ulike 
emnene og er engasjert og forsker på de fagfeltene de underviser i. 
I tillegg får de brukt kunnskapen i den kliniske hverdagen i løpet av de 3 
månedene de har praksis i det andre studieåret. 

Det ble gjennomført en ekstern evaluering av MAS510 emnet i januar 
2022. Det ble konkludert med at det var god sammenheng mellom 
læringsutbyttene, emnebeskrivelsene, undervisningsplanen og 
eksamensoppgavene. 
Vi fikk i tillegg tilbakemelding på at læringsutbyttene kan skrives i bedre 
kronologisk rekkefølge, at de bør oppdateres med hensyn til 
presisjonsnivå og logisk rekkefølge. Vi jobber nå med revidering etter 
tilbakemeldingene fra ekstern sensor. 

 
ii. Vurder læringsmålenes relevans for yrket/profesjonen programmet er 

rettet mot 
Som klinikere får fysioterapeuter/helsepersonell informasjon om nye 
behandlingsformer og tiltak som ikke alltid er forskningsbasert. På studiet 
læres en kritisk vurdering av behandlingsformer og tiltak, noe som er svært 
nyttig å ta med seg tilbake i klinikken og ved eventuell forskning. 
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Vi har tre praksissteder, alle klinikker med et stort og variert pasienttilfang, 
med dyktige og godt kvalifiserte veiledere. Studentene får brukt kunnskapen 
de har tilegnet seg gjennom studiet i en "real world setting". 

 
 

b. Undervisning, veiledning og arbeidsformer 
i. Omfang kollegaveiledning på programmet? 

Ingen formell kollegaveiledning, men de fleste tema dekkes av to 
forelesere, i tillegg til at Grethe Myklebust eller May Arna Risberg er til 
stede ved all undervisning i MAS510, det gir rom for tilbakemeldinger 

ii. Omfang studentsamtaler på programmet? 
I løpet av første semester har Grethe Myklebust samtale med alle 
studentene individuelt. I tillegg oppfordres studentene til å komme innom 
kontoret ved behov, da vi har «åpen dør politikk». 

iii. Hvordan legges det til rette for bruk av studentaktive arbeidsformer? 
Undervisningen er en blanding av forelesninger, gruppearbeid, 
diskusjonsgrupper og studentpresentasjoner. I emnet fysisk aktivitet og 
helse har gruppene en oppgave i å lage en poster som trykkes opp i stor 
størrelse og presenteres ved egen postersesjon – et format lignende en 
muntlig postersesjon ved kongresser. Dessuten ble studentene utfordret 
til å lage et foredrag som skulle presenteres ved slutten av semesteret. 
Denne seansen var lagt opp med et format lik det man har på 
Idrettsmedisinsk høstkongress. Det vil si: Ti minutter presentasjon, - fem 
minutter med spørsmål fra salen. I emnet MAS510 var en tilbakemelding 
fra ekstern sensor at det var ønskelig med en mer  
variert undervisningsmodell som kan bryte opp de ukentlige 
presentasjonene. Forslag var «kafe modellen og mini konferanser. Dette 
vil tas med i planlegging av undervisningen for kull 2023-25. 

   

          
iv. Hvordan vurderes samarbeidet mellom yrkespraksisfeltet og 

undervisningen ved NIH? 
I det andre studieåret har studentene en 3 måneders obligatorisk praksis 
ved ett av 3 fysikalske institutt i Oslo regionen. Samarbeidet fungerer 
utmerket og tilbakemeldingene fra det forrige kullet er at veiledningen er 
god, pasient tilstrømningen er god og variert og gir både erfarne og ferske 
fysioterapeuter en nyttig erfaring. I tillegg rapporterer de at de blir tryggere 
i pasientrelasjonen, bedre på undersøkelsesteknikker og behandlingstiltak 

v. Hvordan legges det til rette for FoU-arbeid for studentene? 
Masterstudentene blir nesten uten unntak en del av instituttets 
forskningsaktivitet. De blir tilknyttet PhD prosjekt som medarbeidere og 
skriver sine masteroppgaver på deler av PhD prosjektet. De blir med dette 
en del av en større prosjektgruppe og får erfaring med gjennomføring av 
et forskningsprosjekt. Masterstudentene er en viktig ressurs for instituttet. 

  
c. Internasjonalisering 

i. Hvordan vurderes omfang og kvalitet av internasjonalisering i programmet 
(bruk av internasjonalt undervisningspersonell, undervisning på engelsk, 
studentutveksling)? 
Vi tar kun inn studenter med norsk fysioterapeut autorisasjon og 
forstår/snakker et nordisk språk. All undervisning foregår primært på 
norsk. For kull 2021-23 har to studenter vært på utveksling i 2 semester. 
Henholdsvis i Canada og Sveits.  
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d. De vitenskapelig tilsattes/undervisningspersonellets kvalifikasjoner og 

erfaring 
i. Hvor stor del av personalet som underviser på programmet er fast ansatte 

på NIH (sett gjerne opp antall høgskolelærere, høgskolelektorer, 
førstelektorer, førsteamanuenser, professorer etc)? 
På idrettsfysioterapimodulen er det 6 professorer og 5 med PhD som 
underviser. I tillegg har vi hatt med tre klinikere med master som har 
bidratt i et par av fagfeltene i idrettsfysioterapi. I fysisk aktivitet og helse 
modulen er det 6 professorer og fire førsteamanuenser som har undervist 

ii. Kommenter utdanningsfaglig kompetansenivå blant de som underviser 
(fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig 
kompetanse – Studietilsynsforskriften § 2.3.2) 
Vi har svært god og relevant kompetanse på underviserne på studiet. Alle 
er "håndplukket" ut fra kompetanse på sitt spesifikke område og er derfor 
svært egnet til undervisning på feltet 

iii. Hvordan vurderes relevansen av NIHs forskning i forhold til programmet? 
NIH sin forskning generelt og spesielt ved IIM er svært relevant for 
masterstudentene i idrettsfysioterapi.  
 

 
 
3. Beskriv hvordan det systematiske samarbeidet med arbeidslivet på 

studieprogramnivå har vært gjennomført.  

Vi har samarbeidet med klinikkene våre studenter har praksis i siden oppstart. Dette er 

klinikker med relevante pasientgrupper, aktivt miljø med oppdaterte veiledere og 

kollegaer. Vi er svært fornøyde med samarbeidet. 
 
4. SAMMENDRAG  

a. Forslag til endringer/tiltak for emner, programmet, administrative rutiner 
eller annet for neste studieår 

Etter ekstern evaluering av emnet MAS510 gjennomgår og oppdateres beskrivelsene 

av læringsutbytte. Vi vil variere de studentaktive læringsformene som foreslått av 

ekstern sensor.  
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PROGRAMRAPPORT FRA PROGRAMLEDER 
Rapport fra programleder inngår i NIHs Kjerneprosesser for kvalitetssikring av 
utdanningsvirksomheten. Tiltak for å løfte studiekvaliteten følges videre opp i dialogmøter med 
programledere, instituttledelsen og rektoratet. Styret vedtar eventuelle tiltak som skal med i 
overordnet virksomhetsplan (OVP). Programrapporten er tilgjengelig for alle ansatte og studenter. 

 
Aktuell bakgrunnsinformasjon: Studentevalueringer, sensorrapporter, emnerapporter, 
programutvalgsmøter, innspill fra arbeidslivet, periodiske evalueringer og nøkkeldata.  

 
Program: Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 

Programleder: Petter Erik Leirhaug 

 
1. Oppfølging av tiltak fra forrige programrapport 

a. Hva er gjennomført, hva er ikke gjennomført? 
 

I likhet med fjoråret ble studieåret 2021-2022 også sterkt preget av 
pandemien og at de tikke var klart hvem som skulle undervise i ulike emner 
ved planlegging av de samme emnene. Mye oppmerksomhet rundt 
gjennomføring førte til at hovedtiltak med evaluere og gjennomføre en 
videreutvikling av det som i fjor var «nye PPU» med fire 15 sp emner ganske 
enkelt ikke ble gitt oppmerksomhet.  
 
Hva gjelder mål om å styrke samarbeidet med praksisfeltet, mener vi dette er 
arbeidet godt med innenfor de rammer pandemien har gitt. Spesielt for 
praksis vgs har oppgaven «forskning i egen praksis» bidratt til dette. 
Tilsvarende mener vi det innenfor pandemiens rammer er gjort et arbeid for å 
fremme felles tenkning på tvers av alle lærerutdanningene på ILF. Å finne god 
struktur på Canvas kan vi derimot ut fra studenttilbakemeldinger konkludere at 
ennå ikke er lyktes. Tilsvarende gjelder bedre kommunikasjon rundt 
arbeidsoppgaver og innleveringer, noe som sannsynligvis henger sammen 
med bruk av Canvas.  

 
b. Hvordan vurderer du effekten av tiltakene som er gjennomført? 

 
Effekten at tiltak vil forhåpentligvis vise seg etter hvert som tiltakene faktisk 
settes ut i livet. Timelærere og NIHs egne undervisere har innenfor gitte 
rammer gjort en god jobb, bidratt uvurderlig til undervisning og fulgt opp slik at 
de fleste studenter fikk fullført.  

 
2. Kommenter status for programmet med utgangspunkt i blant annet 

studentundersøkelser, møter i programutvalget og emnerapportene 
a. Læringsmål 

i. Vurder programmets oppbygging og organisering opp mot læringsmålene 

 
Organisering av PPU styres delvis av krav til omfang praksis etc. i nasjonal 
rammeplan. Samsvar mellom undervisning, læringsmål og vurderingsformer 
vurderes god, mens det er tydelig at de nye 15 sp emnene trenger en 
gjennomgang med øye for hva som bør ligge i hvilket emne. Det gjelder både 
læringsutbytteformuleringer og leselister. 

 
ii. Vurder læringsmålenes relevans for yrket/profesjonen programmet er 

rettet mot 
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Læringsutbytteformuleringene som emnene mellom trenger en gjennomgang, 
ivaretar nasjonale retningslinjer samtidig som de er utformet mot det å være 
lærer i kroppsøving og idrettsfag, samt NIH sin bredere profil med 
kompetanse på bevegelsesvitenskap, fysisk aktivitet og barn og unge i 
utvikling. Det er egne målformuleringer for praksis. Relevansen vurderes som 
høy - og vi har rykte for å utdanne mange gode lærere i kroppsøving og 
idrettsfag for framtidenes skole, selv om årets kull også på grunn av 
pandemiske tilpasninger har fått trent mye mindre på de ferdigheter en god 
profesjonsutøvelse i kroppsøving og idrettsfag vanligvis vil innebære. 

 
b. Undervisning, veiledning og arbeidsformer 

i. Omfang kollegaveiledning på programmet? 
 

Det har ikke vært lagt opp til en systematisk kollegaveiledning i PPU, og det 
har også vært lite aktuelt med stadig endrede forutsetninger som følge av 
pandemien. 

 
ii. Omfang studentsamtaler på programmet? 

 
Dette er et påbygningsstudium og det legges opp til at alle studenter får 
mulighet til en individuell utviklingssamtale. Ikke alle benytter seg av dette. 
Men kommunikasjon via tillitsvalgte og klassens time synes å fungere godt og 
det kommer helt konkrete og konstruktivt kritiske innspill fra studentgruppen 
som helhet.  

 
iii. Hvordan legges det til rette for bruk av studentaktive arbeidsformer? 

 
Selv om den dialogiske undervisning som er helt grunnleggende i programmet 
PPU ved NIH har vært skadelidende under pandemien, er det fortsatt snakk 
om et studium hvor mye av undervisning og læringsarbeid kan karakteriseres 
som studentaktive læringsformer. Studentene må samarbeide i grupper og 
planlegge for undervisning, samt prøve seg på praktisk-didaktiske opplegg for 
hverandre. Det er også en form for studentaktiv læringsform med totalt 12 
uker praksis hvor studentene har ansvar for undervisning av elever og må 
delta i skolens liv.  

 
iv. Hvordan vurderes samarbeidet mellom yrkespraksisfeltet og 

undervisningen ved NIH? 
 

I kraft av profesjonsstudiets omfattende praksis i skoleverket forutsetter 
studiet et nært samarbeid med praksisfeltet. Praksislærere er i dette veiledere 
for studenter som får utvikle sin lærerkompetanse i undervisning med elever. 
Det gjennomføres flere praksislærermøter per år ved NIH, og nye 
praksislærere er forventet å ta et veilederstudium. Flere på ILF som er i 
fagfeltet har deltatt i utvikling av læreplaner og holder jevnlig kurs for lærere, 
noe vi mener styrker samarbeidet med praksisfeltet. Praksislærerne fortjener 
igjen en stor takk for fleksibilitet og evne til å ivareta studentenes læring i 
praksisperioder med mer eller mindre koronatilpasset skolehverdag. 

 
v. Hvordan legges det til rette for FoU-arbeid for studentene? 

 
«Forskning i egen praksis» inngår som et eget tema i PPU403 hvor det også 
ble gjennomført et reelt forskningsprosjekt der studentene hentet opp 
erfaringer med hjemmeskole og digital undervisning hos praksislærer. De skal 
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også skrive reflekterende vurderinger av undervisningsutvikling der det kreves 
en redegjøring for metode i tråd med vanlig forskningspraksis. 

 
c. Internasjonalisering 

i. Hvordan vurderers omfang og kvalitet av internasjonalisering i 
programmet (bruk av internasjonalt undervisningspersonell, undervisning 
på engelsk, studentutveksling)? 
 

Bortsett fra tema om etnisitet, flerkulturalitet og migrasjon som del av 
profesjonsutdanningen og bruk av internasjonal forskningslitteratur er 
omfanget internasjonalisering på PPU begrenset. Vi understreker som 
tidligere at det med studentutveksling og undervisning på engelsk ikke er 
vurdert som prioriterte områder i lys av de hovedmålsetninger og det 
samfunnsoppdrag som ligger til PPU som profesjonsutdanning. Studenter ser 
heller ikke ut til å etterlyse dette i studieevalueringer 

 
d. De vitenskapelig tilsattes/undervisningspersonellets kvalifikasjoner og 

erfaring 
i. Hvor stor del av personalet som underviser på programmet er fast ansatte 

på NIH (sett gjerne opp antall høgskolelærere, høgskolelektorer, 
førstelektorer, førsteamanuenser, professorer etc)? 
 

Litt utsatte tilsetningsprosesser på ILF preget planlegging, gjennomføring og 
hvem som kunne undervise i ulike emner i løpet av året. De fleste som 
underviste inneværende år har likevel undervisningserfaring fra tidligere år på 
PPU eller erfaring fra arbeid i skoleverket. En oversikt over formalkompetanse 
er omtrent som følger: 2 stipendiater, 4 førsteamanuensiser, 2 
universitetslektorer, 6 (eksterne) timelærere – fem av disse er fast ansatt. 

 
ii. Kommenter utdanningsfaglig kompetansenivå blant de som underviser 

(fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig 
kompetanse – Studietilsynsforskriften § 2.3.2) 
 

Den utstrakte bruk av timelærere vurderes til at det utdanningsfaglig behøves 
et løft. Det sagt, så er undervisning fra kompetente lærere med flerårig 
undervisningserfaring fra kroppsøving og idrettsfag i skolen ofte et 
kjærkomment tilskudd i den type profesjonsutdanning som PPU skal være. 
Alle de faste tilsatte har allerede, eller er underveis, med å formalisere 
kompetanse i universitets- og høgskolepedagogikk. 

 
iii. Hvordan vurderes relevansen av NIHs forskning i forhold til programmet? 

 
NIH ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier har bidratt betraktelig 
til den vekst vi nasjonalt i Norge har sett i forskning på kroppsøving og 
idrettsfag, fysisk aktivitet og bevegelseslæring i skole og lærerutdanning. De 
faste ansatte av underviserne på PPU-programmet er involvert i eller leder 
denne type forskning. De to stipendiatene som har vært inne, har begge 
prosjekter som direkte tar sikte på å forstå og utvikle fagpraksis i skolen. Det 
er også dette året gjennomført forskningsprosjekt i samarbeid med 
studentene når de var ute i praksis i videregående skole. Relevansen av 
forskningen ved NIH som ligger nær programmet vurderes til å være høy. Vi 
vil igjen løfte opp poenget med at kunnskapsbasen for kroppsøving og 
idrettsfag i opphavet er tverr- eller flervitenskaplig, slik at mye av forskningen 
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på andre deler innenfor NIH sitt virke og bevegelsesvitenskapen produserer 
vesentlige bidrag til fagforståelser og det som kan bli profesjonskunnskap. 

 
3. Beskriv hvordan det systematiske samarbeidet med arbeidslivet på 

studieprogramnivå har vært gjennomført.  

 
Viser her først tilbake til punkt b. iv. som peker på hovedinnholdet i det 
systematiske samarbeidet med arbeidslivet på studieprogrammet PPU. 
Kontakt med praksisskoler via praksiskoordinator, praksislærermøter, 
veilederutdanning for praksislærere, praksisbesøk og vurdering i 
praksisemnet PPU405 er eksempler på hva vi vil regne til det systematiske 
samarbeidet med skole. Et mindre systematisk samarbeid er bruken av 
timelærere som også jobber som lærere i skolen, noe som i dette perspektivet 
blir å trekke arbeidslivet rett inn i studieprogrammet.  

  
4. SAMMENDRAG  

a. Forslag til endringer/tiltak for emner, programmet, administrative rutiner 
eller annet for neste studieår 

 
Hovedsaken blir å gjennomgå de fire 15 sp emnene ut fra erfaringer og 
tilbakemeldinger med tanke på å utvikle «nye PPU» til det PPU det kan bli. Vi 
vil ta vare på gode erfaringer med aktiv interaksjon via studentoppgaver for å 
styrke samarbeidet med praksisfeltet, og arbeide videre med felles tenkning 
på tvers av alle lærerutdanningene som ILF har ansvar for, deltid og heltid så 
vel som videreutdanninger. Det må være et mål «å få skikk på Canvas» og bli 
tydeligere i kommunikasjon om arbeidsoppgaver, vurdering og innleveringer.  
 
Det nevnes til slutt at det er vedtatt og igangsatt et arbeid med å utvikle deltid 
PPU for opptak fra 2023. Dette som tiltak for å møte framtida og fylle de 
studieplassene som NIH ble tildelt etter koronasøknad. 



Revidert av SU 19.04.2022 

 

 
 

MAL FOR PROGRAMRAPPORT FRA PROGRAMLEDER 

Rapport fra programleder inngår i NIHs Kjerneprosesser for kvalitetssikring av 

utdanningsvirksomheten. Tiltak for å løfte studiekvaliteten følges videre opp i dialogmøter med 

programledere, instituttledelsen og rektoratet. Styret vedtar eventuelle tiltak som skal med i 

overordnet virksomhetsplan (OVP).  

Programrapporten er tilgjengelig for alle ansatte og studenter. 

 

Aktuell bakgrunnsinformasjon: Studentevalueringer, sensorrapporter, emnerapporter, 

programutvalgsmøter, innspill fra arbeidslivet, periodiske evalueringer og nøkkeldata.  

 

 

Program: Fysisk aktivitet og funksjonshemming 

Programleder: Kristin Vindhol Evensen 

 

1. Oppfølging av tiltak fra forrige programrapport 

a. Hva er gjennomført, hva er ikke gjennomført? 

 

1- Det er på forespørsel fra SES utarbeidet nye og forenklede 

læringsutbyttebeskrivelser (LUBer) i alle emner. Dermed er også punktet om nye 

LUBer for FAF312 ivaretatt.  

 

2- Tiltaket knyttet til kvalitetssikring av praksisperiodene er videreført. LUBene er 

revidert også i praksisemnet, og informasjonen til praksisplassene er forkortet og 

forenklet slik at det blir mer klart hva som forventes av praksisplassene.  

 

3- For kommende studieår tar vi i bruk Arbeidslivsportalen for å samordne og 

forenkle kommunikasjon med praksisplassene. Dette vil også kvalitetssikre at 

praksissamarbeidet er kontraktsfestet og at ansvarsforhold er avklart. Dette skal 

sammenfattes i et kvalitetsdokument som kan brukes i alle fire praksisperioder.  

 

4- Programansvarlig har deltatt i gruppe som har jobbet med sondering av en 

samfunnsvitenskapelig master som kan passe for studenter med FAF-bakgrunn. 

FAF vil her være ett av flere valgbare emner.  

 

5- De tre fast ansatte på programmet har gjennomført kurs i UH-ped. To av de 

fast ansatte har også gjennomført kurs i forskningsveiledning. 
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6- Basert på periodisk evaluering av FAF (2021) er det gjort endringer i 

kjernelitteraturen.  

 

b. Hvordan vurderer du effekten av tiltakene som er gjennomført? 

 

1- God effekt. Mer konsise LUBer er bedre arbeidsverktøy for fagansatte og 

lettere forståelige for studentene. Det er viktig med introtime i hvert emne med 

gjennomgang av LUBene med studentene.  

 

2- Det har vært fordelaktig å korte ned på informasjonen til praksissteder. Det blir 

viktig å få utarbeidet et felles dokument med beskrivelse av forventninger og 

plikter som er så generelle at det kan sendes til praksisplasser i alle fire 

praksisperioder.  

 

3- BHSS er invitert inn i Arbeidslivsportalen som første praksisplass. Målet er at 

kommunikasjon med alle praksisplasser skal skje i portalen.  

 

4- Arbeidet med en FAF-relevant master fortsetter. Foreløpig liten effekt.  

 

5- Erfaringene med interne kurs i UH-ped er blandede. Belastningen i å ta 200 

timer obligatorisk kurs på topp av det daglige arbeidet oppleves som stor. Det 

etterspørres mulighet til å evaluere de interne kursene.  

 

6- Ny kjernelitteratur vil forhåpentligvis gi et mer balansert studium neste 

studieår.  

 

2. Kommenter status for programmet med utgangspunkt i blant annet 

studentundersøkelser, møter i programutvalget og emnerapportene 

a. Læringsmål 

i. Vurder programmets oppbygging og organisering opp mot læringsmålene 

Studiet er bygd opp med seks emner a 10 studiepoeng. Emnene er stort 

sett avsluttende før neste emne starter. Praksisemnet FAF314 er løpende 

gjennom hele studieåret. Organiseringen bygger godt opp under 

læringsmålene.  
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ii. Vurder læringsmålenes relevans for yrket/profesjonen programmet er 

rettet mot. 

Alle læringsmål er relevante opp mot å legge til rette for 

bevegelsesaktivitet for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. I og 

med at studentene har ulike bachelorgrader når de starter på studiet kan 

de jobbe i et bredt spekter av yrker når de har fullført FAF.  

 

b. Undervisning, veiledning og arbeidsformer 

i. Omfang kollegaveiledning på programmet? 

Nye stipendiater har fått veiledning parallelt med undervisningsarbeid. 

Programansvarlig har innkalt til møter med emneansvarlige og 

stipendiater som har undervisning på FAF i overgangen mellom emnene, 

dette for å sikre informasjonsflyt, enhetlig bruk av Canvas og avklaring av 

forventninger knyttet til undervisningen.  

ii. Omfang studentsamtaler på programmet? 

Alle studenter får individuell samtale med en av de ansatte på FAF i løpet 

av studiets første uker. Samtalen knyttes til et arbeidskrav som omhandler 

studentens forforståelse og eventuelle behov for tilrettelegging.  

 

Vi har gjennomført fire klassens time, to per semester (uten lærer til 

stede), samt fire etterfølgende programrådsmøter hvor de to tillitsvalgte 

studentene overbringer informasjonen fra klassen til programansvarlig og 

eventuelt emneansvarlig.  

 

iii. Hvordan legges det til rette for bruk av studentaktive arbeidsformer? 

Studiet inkluderer studentaktive arbeidsformer. Hvert emne har mellom 10 

og 15 timer seminararbeid som er studentstyrt, men hvor faglærer har gitt 

spesifikke oppgaver de skal jobbe med. Det gjennomføres undervisning 

hvor det veksles mellom teoretisk undervisning og bevegelsesaktivitet i 

sal og utendørs, og det veksles mellom lærerstyrt og studentstyrt 

undervisning også i klasserom.  

iv. Hvordan vurderes samarbeidet mellom yrkespraksisfeltet og 

undervisningen ved NIH? 

Praksisperiodene anses som svært viktige arenaer hvor studentene 

knytter kontakt med yrkesfeltet. Mange får tilbud om videre jobb gjennom 
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praksisperiodene, særlig i pedagogisk praksis og praksis i psykisk 

helsevern.  

v. Hvordan legges det til rette for FoU-arbeid for studentene? 

Studentene har et arbeidskrav knyttet til utarbeidelse av en FoU-skisse. 

De har også oppgave knyttet til å lese, bearbeide og presentere 

forskningslitteratur for hverandre.  

  

c. Internasjonalisering 

i. Hvordan vurderers omfang og kvalitet av internasjonalisering i 

programmet (bruk av internasjonalt undervisningspersonell, undervisning 

på engelsk, studentutveksling)? 

Da FAF er et ettårig påbygningsstudium med fire praksisperioder anser vi 

det som uaktuelt med internasjonal studentutveksling. Per i dag er all 

undervisning på norsk, men vi arbeider med engelskspråklig faglitteratur.  

 

d. De vitenskapelig tilsattes/undervisningspersonellets kvalifikasjoner og 

erfaring 

i. Hvor stor del av personalet som underviser på programmet er fast ansatte 

på NIH (sett gjerne opp antall høgskolelærere, høgskolelektorer, 

førstelektorer, førsteamanuenser, professorer etc)? 

Programleder og begge emneansvarlige er fast ansatte i 100% stilling, 

alle førsteamanuensiser. To stipendiater er inne.  

ii. Kommenter utdanningsfaglig kompetansenivå blant de som underviser 

(fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig 

kompetanse – Studietilsynsforskriften § 2.3.2) 

Den utdanningsfaglige kompetansen er svært høy. En ansatt er utdannet 

allmennlærer, en er faglærer i kroppsøving og idrettsfag og en er 

barnehagelærer og spesialpedagog. To har fullført kurs i UH-ped, den 

tredje er på god vei.  

iii. Hvordan vurderes relevansen av NIHs forskning i forhold til programmet? 

Forskningen på FAF-feltet øker i takt med antall ansatte med kompetanse 

og interesse for feltet. Det er det siste året ansatt to stipendiater på feltet 

(en eksternt finansiert), og en ny stipendiat vil starte opp våren 2023. 
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3. Beskriv hvordan det systematiske samarbeidet med arbeidslivet på 

studieprogramnivå har vært gjennomført.  

 

FAF har fire praksisperioder som organiseres i samarbeid med rehabilitering (BHSS), 

idretten, pedagogiske institusjoner og innenfor psykisk helsevern. Programmet 

samarbeider også med organisasjonen Veien tilbake som gir tilbud om ettervern for 

innsatte i fengsel og rusbrukere.  

 

 

4. SAMMENDRAG  

a. Forslag til endringer/tiltak for emner, programmet, administrative rutiner 

eller annet for neste studieår 

 

Det er sårt tiltrengt bedre rutiner knyttet til betaling av praksisveiledere og 

refundering av reiseutgifter for studenter. Ofte oppleves det at informasjonen 

forsvinner på veien fra kontorsjef til PØ, og vi som fagansvarlige bruker 

uforholdsmessig mye tid på å videreformidle informasjon.  

 

Det anbefales sterkt å videreføre faste teammøter ved overgangene mellom 

emnene. Her kvalitetssikrer vi at vi får overført informasjon om studenter som 

trenger ekstra støtte, informasjon fra programsrådsmøte med 

studentrepresentantene, vi sørger for konsistens i forventninger, 

arbeidsbelastning og bruk av Canvas, og vi ivaretar hverandre i perioder hvor 

belastningen kan være stor for den som har mye undervisning.  

 

Det anbefales også å videreføre infotime ved oppstart av alle emner. Studentene 

gir tilbakemelding på at de verdsetter å få oversikt over emnet, over vurderinger 

som venter og informasjon om emnets faglige særegenhet.  

b.  
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MAL FOR PROGRAMRAPPORT FRA PROGRAMLEDER 
Rapport fra programleder inngår i NIHs Kjerneprosesser for kvalitetssikring av 
utdanningsvirksomheten. Tiltak for å løfte studiekvaliteten følges videre opp i dialogmøter med 
programledere, instituttledelsen og rektoratet. Styret vedtar eventuelle tiltak som skal med i 
overordnet virksomhetsplan (OVP).  
Programrapporten er tilgjengelig for alle ansatte og studenter. 

 
Aktuell bakgrunnsinformasjon: Studentevalueringer, sensorrapporter, emnerapporter, 
programutvalgsmøter, innspill fra arbeidslivet, periodiske evalueringer og nøkkeldata.  

 
 
Program: Idrett og samfunn 

Programleder: Fiona Dowling 

 
1. Oppfølging av tiltak fra forrige programrapport 

a. Hva er gjennomført, hva er ikke gjennomført? 
 
Etter flere runder med nedstengning, har samtlige forelesere strevd å legge opp 
til studentaktive læringsformer for å fremme tilstedeværelse på kampus og i 
klasserommene. De underveis mappeoppgavene som ble introdusert i fjor har 
blitt videreutviklet (i IS205 og IS225) for å oppmuntre studenter til å studere 
jevnlig jf. å foreta ’ skippertak’. Emnene etter jul måtte igjen ta i bruk Zoom 
undervisning, som ble opplevd av krevende særlig i IS210. SPM351 (tidligere 
IS220) Idrett og media hadde både digital og fysisk undervisning, der studentene 
satte særlig pris på arbeidet med å utvikle en Podcast, så vel som besøk fra 
gjesteforelesere innen media. Flere emner har fornyet kjernelitteraturen. 
 
 

b. Hvordan vurderer du effekten av tiltakene som er gjennomført? 
Å skape et aktivt og delaktig læringsmiljø krever en stadig innsats, som ble 
dessverre noe fragmentert gitt pandemien.  Noen studenter meldte inn at de 
savnet et felleskap, og særlig utover våren med både nedstengning og e-kurs, 
savnet å være fysisk sammen. Både kjernelitteraturen og underveisoppgavene 
ble for det meste verdsatt, dog det finnes noen studenter som helst vil kun ha en 
avsluttende eksamen. 
 

 
 
2. Kommenter status for programmet med utgangspunkt i blant annet 

studentundersøkelser, møter i programutvalget og emnerapportene 
a. Læringsmål 

i. Vurder programmets oppbygging og organisering opp mot læringsmålene 
Studentene synes hovedsakelig å være fornøyd med oppbygningen av 
årsstudium. Noen uttalte at det kan være for mange gjesteforelesere slik 
at ‘en rød råd’ i emnet kan bli borte. 

ii. Vurder læringsmålenes relevans for yrket/profesjonen programmet er 
rettet mot 
De oppleves som relevante. 

 
b. Undervisning, veiledning og arbeidsformer 

i. Omfang kollegaveiledning på programmet? 
Alle stipendiatene får støtte med sin undervisning. Vi drøfter fortløpende 
samarbeid innad og på tvers av emnene. 



Revidert av SU 19.04.2022 

 

 
 

ii. Omfang studentsamtaler på programmet? 
Ikke aktuelt på årsstudium. 

iii. Hvordan legges det til rette for bruk av studentaktive arbeidsformer? 
Se ovenfor. 

iv. Hvordan vurderes samarbeidet mellom yrkespraksisfeltet og 
undervisningen ved NIH? 

v. Hvordan legges det til rette for FoU-arbeid for studentene? 
  

c. Internasjonalisering 
i. Hvordan vurderers omfang og kvalitet av internasjonalisering i 

programmet (bruk av internasjonalt undervisningspersonell, undervisning 
på engelsk, studentutveksling)? 

 
d. De vitenskapelig tilsattes/undervisningspersonellets kvalifikasjoner og 

erfaring 
i. Hvor stor del av personalet som underviser på programmet er fast ansatte 

på NIH (sett gjerne opp antall høgskolelærere, høgskolelektorer, 
førstelektorer, førsteamanuenser, professorer etc)? 
5 professorer som emneansvarige; 2 professorer,  1. amanuensis, og 4 
stipendiater har bidratt til undervisnignen. 

ii. Kommenter utdanningsfaglig kompetansenivå blant de som underviser 
(fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig 
kompetanse – Studietilsynsforskriften § 2.3.2) 
Relativt høyt. 

iii. Hvordan vurderes relevansen av NIHs forskning i forhold til programmet? 
Relevant. 

 
 
3. Beskriv hvordan det systematiske samarbeidet med arbeidslivet på 

studieprogramnivå har vært gjennomført.  

 
 
4. SAMMENDRAG  

a. Forslag til endringer/tiltak for emner, programmet, administrative rutiner 
eller annet for neste studieår 

Vi må sammen arbeide for å skape et godt og delaktig læringsmiljø. Vi bør kanskje 

tildele studenter i kollokviegruppe fra studiestart mtp. å støtte opp under egen læring.  

Rammetall for IS har vært 30. I år var det nærmere 50 registrerte studenter (varierer 

noe fra emne til emne). Det kan bli for mange ift. ressursene og gjør det vanskelig å 

planlegge når gapet er så stor mellom den tiltenkte og aktuelle rammen for 

undervisningen. 
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MAL FOR PROGRAMRAPPORT FRA PROGRAMLEDER 
Rapport fra programleder inngår i NIHs Kjerneprosesser for kvalitetssikring av 
utdanningsvirksomheten. Tiltak for å løfte studiekvaliteten følges videre opp i dialogmøter med 
programledere, instituttledelsen og rektoratet. Styret vedtar eventuelle tiltak som skal med i 
overordnet virksomhetsplan (OVP).  
Programrapporten er tilgjengelig for alle ansatte og studenter. 
 
Aktuell bakgrunnsinformasjon: Studentevalueringer, sensorrapporter, emnerapporter, 
programutvalgsmøter, innspill fra arbeidslivet, periodiske evalueringer og nøkkeldata.  

 
 
Program: Friluftsliv deltid, del 2 / FLD2 
Programleder: Jannicke Høyem 

 
1. Oppfølging av tiltak fra forrige programrapport 

a. Hva er gjennomført, hva er ikke gjennomført? 
 
Programmet gikk sist studieåret 2018-2019. Jeg har ikke tilgang på programrapport fra dette 
studieåret. Jeg har hatt dialog med Jørgen W Eriksen som var programansvarlig den gang, 
og endringene består i: 

• Programmet består nå kun av ett emne, i stedet for to som ved forrige 
gjennomføring. 

• Noe omorganisering av innhold i mappe som er grunnlag for mappevurdering 
 

b. Hvordan vurderer du effekten av tiltakene som er gjennomført? 
 
Dette oppleves hensiktsmessig både av involverte undervisere og av studentene. 
 
Tilbakemeldinger fra studentene tyder på at de er fornøyde med at eksamen vurderes til 
bestått/ikke bestått, men at de gjerne skulle hatt tilbakemelding på arbeidet i tillegg. Det bør 
vurderes å legge inn et oppgaveseminar der studentene kan presentere for hverandre og gi 
og få tilbakemeldinger. 
 
 
2. Kommenter status for programmet med utgangspunkt i blant annet 

studentundersøkelser, møter i programutvalget og emnerapportene 
a. Læringsmål 

i. Vurder programmets oppbygging og organisering opp mot læringsmålene 
 
Programmets organisering bygger godt opp mot læringsmålene.  
 
Det bør før neste gjennomføring av programmet gås gjennom læringsutbyttebeskrivelser på 
både program- og emnenivå og oppdatere disse. Dette går i hovedsak på forenkling og 
tydeliggjøring, og i mindre grad på innhold. På programnivå bør tredelingen 
kunnskap/ferdighet/holdning fjernes, slik som er gjort på FLD1-studiet. 
 
Studiet har alltid vært samlingsbasert. Dette året innførte vi korte planleggingsmøter på 
zoom før alle samlinger, i tillegg til tre kveldssamlinger på zoom med undervisning i løpet av 
året. Begge disse tiltakene har styrket programmet. 
 
Praksis fungerer svært godt slik som det er organisert, det opplever både studenter og 
faglærere (jfr programutvalgsmøte). 
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Opplegget med mange forskjellige grupper og mulighet til å samarbeide med mange 
verdsettes. 
 
Samlingenes varighet og rammer vurderes som hensiktsmessige både av studenter og 
faglig ansatte og bør opprettholdes. 
 
 

ii. Vurder læringsmålenes relevans for yrket/profesjonen programmet er 
rettet mot 

 
Læringsmålene er relevante for yrket / yrkene som programmet er rettet mot. Samtaler med 
studenter bekrefter at studiet er relevant for deres nåværende og fremtidige 
arbeidssituasjon. 
 
Det er mange ulike folk med bred variasjon i bakgrunn som følger studieprogrammet. Dette 
kan til tider by på spørsmål fra studentene om opptakskrav, inntakskvalitet (spesielt på 
praktiske ferdigheter) og hvorvidt alle kan oppnå læringutbyttebeskrivelsene. Faglærerne 
søker å legge til rette for at alle skal utvikle seg uavhengig av utgangspunkt, blant annet 
gjennom individuelle tilpasninger og veiledning. Variasjonen i studentmassen beriker 
fagmiljøet. 
 

b. Undervisning, veiledning og arbeidsformer 
i. Omfang kollegaveiledning på programmet? 

 
Studiet er samlingsbasert og på samlingene er det to faglærere som samarbeider tett. Dette 
innebærer at vi har hatt mulighet til å innarbeide kollegaveiledning som en del av 
undervisningen, noe som fungerer godt.  

ii. Omfang studentsamtaler på programmet? 
 
Alle studenter får tilbud om en samtale (30 min) med faglærer midtveis i studiet, dette 

ble gjort frivillig. Om lag 60% av studentene benyttet seg av denne muligheten. 
 

iii. Hvordan legges det til rette for bruk av studentaktive arbeidsformer? 
 

Studentaktive læringsformer er en sentral del av måten studiet er organisert, både på 
og mellom studiesamlinger. Gjennom systematisk arbeid med egen utviklingsplan 
(EUP) og refleksjonsnotater, med veiledning fra faglærere, er studentene aktive i 
å styre egen læringsprosess. På studiesamlingene gjennomfører alle studentene 
gruppevis undervisningspraksis og får i tillegg øve på lederansvar der det er 
mulig. Studentgruppa er organisert i fagvenngrupper og praksisgrupper som 
fungerer som bidragsytere i hverandres faglige utvikling gjennom 
samarbeidsoppgaver og kollokvievirksomhet. Tilbakemeldinger fra studenter 
tyder på at det holder med praksisgrupper, og at fagvenngruppene er mer 
hensiktsmessige på FLD1 enn på FLD2. 

 
iv. Hvordan vurderes samarbeidet mellom yrkespraksisfeltet og 

undervisningen ved NIH? 
 

Studentene på FLD2 er i jobb og tar dette studiet på deltid ved siden av. Eksempler 
fra egen arbeidshverdag anvendes aktivt inn i studiet, og det oppleves derfor som en 
tett kontakt med mange deler av praksisfeltet. På studiesamlingene søker en i tillegg 
å knytte undervisningen opp mot stedene samlingene ligger, for å få en forståelse av 
bruk, forvaltning, arbeid, historie og kultur i sammenheng med friluftslivsfaglig arbeid. 
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Det er lite fokus på samarbeid med yrkespraksisfeltet utover dette, noe vi mener er 
hensiktsmessig ut fra studentgruppas egenart. 
 

v. Hvordan legges det til rette for FoU-arbeid for studentene? 
 
Studentene har skriftlige innleveringer samt en skriftlig hjemmeksamen, der 

sistnevnte kan sees som en tilnærming til å forstå FoU-arbeid. Gitt 
studieprogrammets omfang på 30 sp og nivå, er ytterligere fokus på FoU-arbeid 
ikke prioritert. 

  
c. Internasjonalisering 

i. Hvordan vurderers omfang og kvalitet av internasjonalisering i 
programmet (bruk av internasjonalt undervisningspersonell, undervisning 
på engelsk, studentutveksling)? 

 
Som deltidsstudium er dette ikke relevant.  

 
d. De vitenskapelig tilsattes/undervisningspersonellets kvalifikasjoner og 

erfaring 
i. Hvor stor del av personalet som underviser på programmet er fast ansatte 

på NIH (sett gjerne opp antall høgskolelærere, høgskolelektorer, 
førstelektorer, førsteamanuenser, professorer etc)? 

 
Studieåret 2021-2022 kan beskrives som ‘et overgangsår’ for dette studiet. 
Programledelse var overført fra en faglig ansatt til en annen og emneansvar lå hos 
timelærer frem til ny fast ansatt universitetslektor var på plass fra 1. desember. 
 
Undervisningen ble gjennomført av  
1 førstelektor (fast ansatt) 
1 timelærer (med bachelorkompetanse samt solid praktisk kunnskap og lang erfaring 
som timelærer hos oss) 
1 universitetslektor / PhD-student (fast ansatt fra 1.12.21) 
 

ii. Kommenter utdanningsfaglig kompetansenivå blant de som underviser 
(fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig 
kompetanse – Studietilsynsforskriften § 2.3.2) 

 
Utdanningsfaglig kompetansenivå blant de som underviser fremstår som solid. 

 
iii. Hvordan vurderes relevansen av NIHs forskning i forhold til programmet? 

 
NIHs forskning vurderes som svært relevant for programmet, og formidles i 
undervisningen. 

 
 
3. Beskriv hvordan det systematiske samarbeidet med arbeidslivet på 

studieprogramnivå har vært gjennomført.  
 
Se pkt 2 b) iv 
 
 
4. SAMMENDRAG  

a. Forslag til endringer/tiltak for emner, programmet, administrative rutiner 
eller annet for neste studieår 
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• Vurdere å innføre oppgaveseminar i tilknytning til eksamensoppgaven 
• Vurdere å gi mulighet til innlevering av refleksjonsnotater etter studiesamlingene 

(frivalgt) 
• Innføre grunnkurs livredning  
• Gjøre kriterier for opptak tydeligere 
• Vurdere om FLD2 bør gå hvert annet år – dette er et tydelig ønske fra studenter 
• Gi bedre info om mulighet til å gå videre til 3BA, om mulighet til å ta enkeltemner på 

NIH 
• Vurdere mulighet for mer videreutdanning innen friluftsliv på NIH 
• Stabilitet i form av kontinuitet i program- og emneansvarlig 
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PROGRAMRAPPORT FRA PROGRAMANSVARLIG 
Program: Studieprogram PT, NIH Aktiv 

Programansvarlig: Lene Annette Hagen Haakstad 

 
Denne rapporten omhandler studieperioden 2021 (høst) - 2022 (vår), samt refleksjoner rundt 
langsiktige planer for programmet de neste årene. Rapporten er utformet av 
programansvarlig Lene A. H. Haakstad med bidrag fra tidligere emneansvarlig (Beate 
Torset), ny emneansvarlig (Christina Gjestvang) og NIH Videre leder (Annette Hilde). 
 
 
1. Oppfølging av tiltak fra forrige programrapport 

 
a. Hva er gjennomført, hva er ikke gjennomført? 

 
Nåværende rapport bygger på programrapporten fra perioden 2021 (høst) - 2022 
(vår), samt de tiltak og endringer som er forekommet siden forrige rapport.  
 
NIH Aktiv har i tråd med satsingen på bruk av omvendt klasserom som pedagogisk 
læringsmetode utviklet og forbedret våre digitale læringsressurser. Emne- og 
programansvarlig har jobbet videre med å inspirere forelesere til å endre 
undervisningen og inkludere mer studentaktiv læring.  
 
Tatt i betraktning pandemien og digital undervisning har oppfølging og stadige 
forbedringer av læringsplattformen Canvas vært viktig gjennom hele studieåret. Det 
er i vår PT-utdanning (uavhengig av sosial nedstenging) lagt opp til stor grad av 
egenstudier. Mye kommunikasjon mellom emneansvarlig/undervisere og studenter 
har derfor foregått gjennom Canvas (for eksempel beskrivelser av arbeidskrav og 
oppgaver, frister for innleveringer og læringsaktiviteter, samt innlevering av oppgaver 
og rapporter). I tillegg har Zoom blitt benyttet til kortere treff der studentene har 
kunnet stille spørsmål samt opprettholde en viss sosial kontakt. 
 
Sett bort fra pandemien, har det meste fungert bra i Oslo. Totalt har 79 % av 
studentene svart i emneevalueringen at de ville anbefalt NIH Aktiv PT til andre. 
Tidligere emneansvarlig (Beate Torset) har hatt stor nærhet til underviserne, som 
underviser såpass jevnlig at de får et forhold til studentene og også har nærhet til 
studiet. I tillegg jobber flere av de som underviser som PT eller fysiske trenere, og 
har en bransjetilknytning.  
  
I Trondheim fungerer programmet tilfredsstillende, og 50 % sier de ville anbefalt 
studiet til andre, og 55 % rapporterer at de opplevde undervisningen innenfor de 
største temaene som engasjerende og godt forberedt. Her var det en tydelig forskjell 
mellom tilbakemelding på undervisere, der én skiller seg ut i negativ forstand. 
 
Med COVID-19 situasjon har dessverre ikke programansvarlig og emneansvarlig hatt 
anledning til å være fysisk til stede (hatt undervisning) på noen av 
undervisningssamlingene i Trondheim. Vi tenker imidlertid at det er viktig at 
fagpersoner fra NIH besøker studentkullene desentralisert, da dette gir nærmere 
tilknytning til studenter og studiesteder, samt lokal koordinator. Dette er planlagt 
kommende studieår.  
 
Det ble ikke gjennomført foreleser- og sensorsamling våren 2021 grunnet COVID-19. 
Vi hadde imidlertid en samling nå i vår (2022) med fokus på hva har vi lært av 
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pandemien, inkludert omlegging av undervisning og sensur. Noen erfaringer vi kan ta 
med oss videre? Hva har fungert, hva har ikke fungert? Andre utfordringer?  
De siste årene har det møtt ca. 8-10 av totalt 14-15 forelesere på disse 
fellessamlingene, noe vi anser som et tilfredsstillende fremmøte. Vi vil prøve å 
gjennomføre minimum en storsamling i året. Målsettingen med møtene er grundig 
gjennomgang og diskusjoner rundt ulike temaer relatert til undervisning, arbeidskrav, 
organisering og arbeidsformer, herunder evaluering og sensur.  

 
b. Hvordan vurderer dere effekten av tiltakene som er gjennomført? 

 
Vi har prøvd å legge til rette for at studentene lettere skal kunne følge 
studieprogresjon gjennom bl.a. selvstudiespørsmål og selvrettende tester (på flere 
temaer). Studentene melder om at dette er nyttig. Hvorvidt det har hatt effekt på 
karaktersnittet vites ikke. 
 
Som for andre programmer på NIH har dette studieåret vært krevende å gjennomføre 
pga. usikkerhet mtp. om samlinger har kunnet gjennomføres fysisk. Der dette ikke 
har vært mulig, har temaer blitt flyttet mellom samlinger slik at teori har blitt 
gjennomført som digital undervisning og praksis har blitt tatt igjen senere. Videre har 
treningssentrene periodevis vært stengt (i Oslo) og studentene har dermed gått glipp 
av mye praksis.  
 
I Trondheim har treningssentre og dermed undervisningslokalet vi benytter stengt 
ned et par ganger i løpet av året. To ganger rett i forkant av praktiske eksamener. 
Dette har medført at studentene har fått færre vurderinger i praktiske ferdigheter, og 
også her har undervisningstemaer blitt flyttet mellom samlinger. 
 
 

2. Kommenter status for programmet med utgangspunkt iblant annet 
studentundersøkelser, møter i programutvalget og emnerapportene 

 
a. Læringsmål 

 
i. Vurder programmets oppbygging og organisering opp mot læringsmålene 

 
Undervisningen for studieprogram PT, NIH Aktiv er varierende og består 
hovedsakelig av en kombinasjon av e-læring på Canvas, undervisning i 
klasserom/forelesninger, praktiske demonstrasjoner, gruppearbeid, 
diskusjonsgrupper, casebasert jobbing og problembasert læring i mindre 
grupper. Programmet er bygd opp slik at læringsmålene ivaretas gjennom at 
studentene får en blanding av teori og praksis på undervisningssamlingene. I 
tillegg er all teoriundervisning forsøkt gjort praksisnært. Noen fagtema kan 
flyttes mellom samlingene (se tidligere), men hovedsakelig starter studentene 
med basiskunnskap og teori på samling 1. Fra samling 2 utfordres de til å 
innlemme teori i praksis, og de setter i gang med egen PT-praksis som 
inkluderer trening av «kunde», egenrefleksjon og medstudentevaluering. 
Praksisarbeidet har forhåndsdefinerte oppgaver som skal gjennomføres 
mellom hver samling (trening av kunde, samtaler og testing). Oppgavene 
studentene jobber med er direkte relatert til hva som har vært tema på 
samlingen. På denne måten «tvinges» studentene til å følge studieforløpet, og 
de må reflektere over sammenhengen mellom teori og praksis. Studiet er 
organisert slik at studentene ledes gjennom læringsaktiviteten på en 
systematisk måte.  
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Det er på den andre siden en utfordring at kravet til egenstudier/selvstendig 
læring utover samlingene er såpass krevende. Vi opplever også at en del 
studenter har utfordringer med å tilegne seg det teoretiske stoffet, enten pga. 
akademisk utgangspunkt og/eller fordi de tilsynelatende ikke legger 
tilstrekkelig tid/arbeid i å fordype seg i anbefalt litteratur. Majoriteten av våre 
studenter har bedre praktiske enn teoretiske ferdigheter. 

  
 

ii. Vurder læringsmålenes relevans for yrket/profesjonen programmet er 
rettet mot 
 

NIH Aktiv utdanner personlige trenere til treningssenterbransjen, som 
hovedsakelig driver «frisktrening». Studiet kvalifiserer til å arbeide med friske 
voksne treningssentermedlemmer, og læringsmålene er direkte rettet mot 
denne gruppen. Undervisningen har fokus på å forstå og kunne anvende 
grunnleggende treningsprinsipper, samt enkle metoder for god 
kommunikasjon og coaching. I tillegg er studentene innom tema som trening 
for gravide, barselkvinner og seniorer, samt trening for forebygging av 
livsstilssykdommer og overvekt/fedme. Dette for å kunne anvende 
treningsprinsipper også mot disse gruppene, en stadig voksende 
kundegruppe på norske treningssentre. Vi vurderer læringsmålene i 
programmet som svært relevante for et yrke i treningssenterbransjen, og dette 
er også tilbakemeldingene som blir gitt i møter med bransjen og av våre 
studenter. Studiet har økt i omfang fra 30 til 60 studiepoeng i tråd med økte 
krav fra bransjen. Tett bransjekontakt er viktig videre for å sikre at vi fortsetter 
å levere i tråd med behov for kompetanse. Det er også et større fokus på 
lengre utdanning (Bachelor) fra bransjen/bransjefellesskap og dette er noe vi 
følger med på.  
 
 

b. Undervisning, veiledning og arbeidsformer 
 

i. Omfang kollegaveiledning på programmet? 
 

Det gjøres jevnlig kollegaveiledning på ulike tema, teoretisk og praktisk 
undervisning (minst et fagtema pr semester). Våren 2022 (på nyåret) var 
det planlagt kollegaveiledning/evaluering av Coaching-undervisningen, men 
dette ble dessverre utsatt pga. pandemien. Det ble imidlertid gjennomført 
kollegaveiledning (teoretisk og praktisk) på «Casebasert jobbing» (to ulike 
caser to helger), samt temaet «Fysisk aktivitet som forebygging og 
behandling av livsstilsykdommer». 
 

ii. Omfang studentsamtaler på programmet? 
 
Det planlegges ikke studentsamtaler, men gis tilbud om dette til de som 
ønsker. I tillegg sendes det ut en standardisert evaluering som studentene 
besvarer etter hver studiesamling.   
 

iii. Hvordan legges det til rette for bruk av studentaktive arbeidsformer? 
 

Studieprogram PT er en grunnutdanning på 60 studiepoeng (fulltid), der 
programmet er lagt opp samlingsbasert over syv helger (fredag-søndag). 
Det betyr at emnet krever høy grad av egenstudier, både teoretisk og 
praktisk. En del av teoriundervisningen er lagt opp slik at studentene ser 
digitale undervisningsfilmer i forkant av samling. På samlingene benyttes 
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ofte en blanding av vanlig kateterundervisning/PPP og oppgaveløsning. 
Videre er det lagt opp til mye praktisk arbeid på samlingene, særlig innen 
styrke- og utholdenhetstrening (NIH treningssenter). Foreleser presenterer 
da tema, og studentene praktiserer og øver på hverandre. Casebasert 
jobbing (papircaser) er også en sentral del av læringen på tre av 
samlingene. Studentene løser da en oppgave i grupper på tre eller parvis i 
forkant av undervisningen, og jobber sammen som PT, kunde og 
«observatør» i første del av undervisningen, før de får 
tilbakemelding/feedback på skriftlig oppgaveløsning og praktisk 
gjennomføring av foreleser. Her har vi opplevd det som viktig med stor grad 
av lærertetthet og har benyttet minimum to faglærere i den praktiske delen. 
Dette er imidlertid avhengig av størrelsen på studentkullet. 
 
Alle våre studenter må videre gjennomføre og bestå en PT-praksis inkludert  
 
• Minimum 20 PT-timer med praksisdeltaker 
• Minimum 10 timer jobbskygging av en erfaren PT og observasjon av 

kundearbeid 
• Minimum 10 timer salgspraksis på treningssenter 
 
Praksisarbeidet dokumenteres gjennom tre separate rapporter. 

 
 

iv. Hvordan vurderes samarbeidet mellom yrkespraksisfeltet og 
undervisningen ved NIH? 
 

NIH Aktiv legger vekt på nær kontakt med treningssenterbransjen og 
bransjeorganisasjonen Virke Aktiv helse. Mange av foreleserne jobber også 
selv som personlige trenere. 
 
Vi har de siste årene arrangert en presentasjonsrunde der representanter 
fra treningssenterkjeder på Østlandet har blitt invitert til å presentere seg 
som arbeidsgivere for studentkull i Oslo. Dette er nå inkludert som en del av 
fellesundervisningen på temaet PT som yrket. Både program- og 
emneansvarlig, studenter og bransjerepresentantene mener dette er nyttig, 
da det gir studentene et innblikk i hvilke forventninger og krav som stilles til 
dem, samt at de får muligheten til å knytte kontakter. På grunn av 
pandemien var det kun en kjede som fikk presentere hver gang.  
 
Se også svar under punkt b iii (over). 
 

 
v. Hvordan legges det til rette for FoU-arbeid for studentene? 

 
Studentene har vanligvis to timer undervisning og oppgaveløsing i 
vitenskapelig metodelære, inkludert kildekritikk. På grunn av 
pandemisituasjonen, ble dette siste året kun gjennomført digitalt i Canvas, i 
tillegg til en videoleksjon. Alle studentene jobbet imidlertid med kritisk 
vurdering av en aktuell forskningsartikkel ved å besvare og reflektere rundt 
spørsmål stilt i sjekkliste for studiedesign og RCT-artikkel 
(Helsebiblioteket.no). Å klare å holde seg faglig oppdatert og å kunne skille 
mellom hva som er potensielt gode og dårlig kilder, er viktig for å ha 
troverdighet og for å kvalitetssikre egen PT-praksis. I tillegg vil det gi et godt 

grunnlag for å sikre lærerdyktighet i et livslangt perspektiv. Vi vurderer dette 

som et viktig tema og vil fortsatt inkludere dette i studieprogram PT.  
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c. Internasjonalisering 
i. Hvordan vurderers omfang og kvalitet av internasjonalisering i 

programmet (bruk av internasjonalt undervisningspersonell, undervisning 
på engelsk, studentutveksling)? 

 
Ikke relevant. 

 
d. De vitenskapelige tilsattes/Undervisningspersonellets kvalifikasjoner og 

erfaring 
 

i. Hvor stor del av personalet som underviser på programmet er fast ansatte 
på NIH (sett gjerne opp antall høgskolelærere, høgskolelektorer, 
førstelektorer, førsteamanuenser, professorer etc)? 
 

Med bakgrunn i at de fleste interne forelesere på NIH fyller sin 
undervisningsplikt ved fulltidsstudiene i kombinasjon med at studieprogram 
PT, NIH Aktiv (undervisningen) for det meste foregår på ugunstige 
arbeidstidspunkt (ettermiddag/kveld, samt lørdag og søndag), benyttes i 
større grad eksterne timelærere. Det er en professor (programansvarlig) 
som underviser, antallet førsteamanuensiser er ca. to, andelen 
doktorgradsstudenter ca. tre, avhengig av kapasitet hos den enkelte. 
Andelen av våre forelesere/faglærere som har fast ansettelse på NIH er ca. 
to, alt etter hvordan timeplanen settes opp for semesteret. Andelen 
forelesere uten ansettelsesforhold på NIH er 10-12 av totalt 14-15 
forelesere fordelt på undervisningsstedene Oslo og Trondheim.  

 
En større bruk av interne ansatte kunne vært ønskelig både av faglige og 
praktiske hensyn. Mulighetene til å gjennomføre dette har blant annet blitt 
redusert med bortfallet av særavtalen som førte til begrensninger i antall 
timer den enkelte kan jobbe overtid. En innlemming av undervisning på 
deltidsstudier/studier med samlingsbasert undervisning i arbeidsplanen for 
enkelte fagansatte ville kunne være en vei å gå for å øke denne andelen. Vi 
må derfor på noen temaer benytte oss av timelærere med lavere formell 
kompetanse, og også forelesere med mindre tilknytning til fagmiljøet på 
NIH. Det understrekes likevel at tilgangen på eksterne forelesere med høy 
formell kompetanse og lang praktisk erfaring er god, og at den relevante 
praktiske kompetansen i særlig grad er godt ivaretatt med denne gruppen 
undervisere. 

 
 

ii. Kommenter utdanningsfaglig kompetansenivå blant de som underviser 
(fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig 
kompetanse – Studietilsynsforskriften § 2.3.2) 
 

Alle våre forelesere har minimum mastergrad eller tilsvarende relevant 
utdanning innen idrettsvitenskap, eventuelt i kombinasjon med pedagogikk, 
samt relevant erfaring fra treningssenterbransjen. 
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iii. Hvordan vurderes relevansen av NIHs forskning i forhold til programmet? 
 

Treningssenterbransjen er i stadig endring og det finnes per i dag lite 
dokumentasjon på effekt av de ulike treningsformene treningsbransjen tilbyr 
sine kunder, samt kunnskap om hva som kjennetegner dem som melder 
seg inn og de som opprettholder regelmessig trening på et treningssenter.  
 
NIH Aktiv og programansvarlig Lene Haakstad mottok midler internt 
(overskuddsmidler fra NIH Aktiv) til en stipendiatstilling på 
forskningsprosjektet "Treningssenterbransjen - En arena for folkehelse?"  
gjennomført ved institutt for idrettsmedisinske fag 2015 (høst) - 2018 (høst). 
Hovedhensikten med dette forskningsprosjektet var å følge nye medlemmer 
på treningssenter i 12 måneder for å se på endringer i både psykososiale 
(motivasjon, barrierer og sosial støtte) og fysiologiske variabler, samt hva 
som kjennetegnet de som varregelmessig aktive (oppslutning). Hensikten 
var å forstå og forklare flest mulige sider av å være fysisk aktiv, samt å 
kunne overføre og bruke denne kunnskapen i praksis. Data ble innsamlet 
ved hjelp av spørreskjema og fysiologiske målinger, kartlagt ved tre til fire 
måletidspunkt. Stipendiaten (Christina Gjestvang startet 2018, nå 
emneansvarlig for PT) disputerte for doktorgraden i februar 2022.  
 
Totalt er det publisert 12 artikler fra dette prosjektet.  
 
Til sammen har fire masterstudenter jobbet og skrevet oppgaver med data 
fra dette prosjektet.  
 
Våren 2020 startet en ny datainnsamling for å undersøke et større omfang 
av ulike typer treningssentermedlemmer og dermed gjøre det mer mulig å 
generalisere resultatene til en større treningssenterpopulasjon enn i 
prosjektet beskrevet over. Treningssentrene som ble inkludert i prosjektet 
hadde ulike aktivitetstilbud for medlemmene sine, og en stor variasjon når 
det kommer til pris, service, utstyr aktivitetstilbud og fasiliteter. Fra dette 
underprosjektet er foreløpig en artikkel under revisjon (“The coronavirus 
pandemic and closed fitness clubs – what happened to members physical 
activity and exercise patterns?”) og en artikkel i skriveprosess (“Exercising 
in a gym - how do fitness clubs differentiate in member characteristics, 
exercise motivation and social support?”). 
 
Vi er også i prosess med å planlegge (søke forskningsmidler) et stort 
forskningsprosjekt om fysisk aktivitet og eldre kvinner med foreløpig tittel: 
«Fysisk aktivitet, eldre, mestring og inkludering (FEMI-prosjektet)» 
Overordnet mål for FEMI-prosjektet er å få eldre kvinner mer fysisk aktive 
og sosiale, og samtidig påvirke mestringsfølelse og utvalgte helsevariabler. 
Hovedhensikten er å gjennomføre en langtids (6 måneder), randomisert, 
kontrollert studie (RCT) (friske, hjemmeboende over 65 år) for å se på 
effekten av veiledet gruppetrening på psykisk (angst, depresjon, livskvalitet, 
mestring og kognitiv funksjon) og fysisk helse (utholdenhet, styrke, 
bevegelighet, balanse, fallrisiko, inkontinens), samt hverdagsaktivitet. Vi 
ønsker i tillegg å evaluere prosjektets gjennomførbarhet, brukernes 
perspektiv, barrierer/fasilitatorer og hvordan intervensjonen kan 
implementeres. 
 
Utover dette pågår det i dag forskning ved NIH som er relevant innen ulike 
temaer på studieprogram PT. NIH Aktiv har som mål å presentere nye 
forskningsprosjekter, samt resultater fra dette til våre studenter på våre 
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arrangement for bransjen: Aktiv Convention (høst) og NIH Aktiv fagdag 
(vår). 

 
 
3. Beskriv hvordan det systematiske samarbeidet med arbeidslivet på 

studieprogrammet er gjennomført 
 
Dette er i noen grad dekket av punktene over, men det er prøvd å ytterlige trekke ut 
hvordan dette ivaretas under.  
 
NIH Aktiv legger vekt på nær kontakt med treningssenterbransjen og 
bransjeorganisasjonen Virke Aktiv helse. Mange av foreleserne jobber også selv som 
personlige trenere. 
 
Som nevnt har vi de siste årene arrangert en presentasjonsrunde der representanter fra 
treningssenterkjeder på Østlandet har blitt invitert til å presentere seg som arbeidsgivere 
for studentkull i Oslo. Dette er nå inkludert som en del av fellesundervisningen på temaet 
PT som yrket. Både program- og emneansvarlig, studenter og bransjerepresentantene 
mener dette er nyttig, da det gir studentene et innblikk i hvilke forventninger og krav som 
stilles til dem, samt at de får muligheten til å knytte kontakter. På grunn av pandemien 
var det kun en kjede som fikk presentere hver gang de to siste årene. 
 
Casebasert jobbing er også en sentral del av læringen på tre av samlingene. Studentene 
løser da en oppgave i grupper på tre eller parvis i forkant av undervisningen, og jobber 
sammen som PT, kunde og «observatør» i første del av undervisningen, før de får 
tilbakemelding/feedback på skriftlig oppgaveløsning og praktisk gjennomføring av 
foreleser. Her har vi opplevd det som viktig med stor grad av lærertetthet og har benyttet 
minimum to faglærere i den praktiske delen. Dette er imidlertid avhengig av størrelsen på 
studentkullet. 
 
Alle våre studenter må videre gjennomføre og bestå en PT-praksis inkludert  
 
• Minimum 20 PT-timer med praksisdeltaker 
• Minimum 10 timer jobbskygging av en erfaren PT og observasjon av kundearbeid 
• Minimum 10 timer salgspraksis på treningssenter 
 
Praksisarbeidet dokumenteres gjennom tre separate rapporter. 

 
 
4. SAMMENDRAG, forslag til endringer/tiltak for emner, programmet, administrative 

rutiner eller annet for neste studieår 
 
NIH Aktiv vil det kommende året fortsette med å jobbe for å videreutvikle og kvalitetssikre 
studieprogram PT og utdanningsløpet vi tilbyr våre studenter. Vi kjører regelmessig 
evaluering av våre undervisningssamlinger (studentevaluering) og er i jevnlig dialog med 
våre undervisere. Begge deler brukes som bakgrunn for å gjøre endringer/tiltak, tilpasse 
undervisningen og våre administrative rutiner. I tillegg vil programansvarlig (Lene Haakstad), 
emneansvarlig (Christina Gjestvang) og leder NIH Videre (Annette Hilde) møtes til faste 
fagmøter en gang i måneden. Kontakt med arbeidslivet gjennom VIRKE og andre fora er en 
prioritert aktivitet. 
 
Det vil avholdes en foreleser/sensorsamling i høst (2022). 
 
Våren 2022 mottok vi ekstern evaluering av studieprogrammet, og det er høsten 2022 satt i 
gang en intern arbeidsgruppe som jobber med å se på disse tilbakemeldingene og aktuelle 
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endringer som kan gjøres i vårt program. Vi jobber også i høst med hvordan rekruttere flere 
studenter/hvordan bli mer attraktive/markedsføring. Videre har vi initiert et tettere samarbeid 
med Virke som vurderer å se på et “Kompetanseløft 2” der treningsbransjen og de seriøse 
utdanningsaktørene kan arbeide sammen om å forme PT-utdanningen videre. 



Vedlegg årsrapport 2021-2022 – Referater fra dialogmøter 

 



Referat dialogmøte IFP  

 Møterom Helgeren 26. oktober 2022 0900 - 1030 

Til stede: Beate Kristensen, Klavs Madsen, Bjarne Rudd, Anja Rynning Veum, Elin Kolle, Olivier 
Seynnes, Johnny Berre (referent) 

 

Agenda:  

1. Kort gjennomgang fra begge parter om oppfølging fra fjorårets dialogmøte. Referat vedlagt.   
2. Status programrapporter, sett opp mot de kvalitetsparameter som er satt for studiekvalitet 

på NIH.   
3. Utvikling;   

a. Strategisk plan viser til at bærekraft skal inn i alle program. Dette har nå vært oppe 
på to programledermøter, samt det har vært seminar om hva bærekraft er. Hva er 
status hos dere, og evt. hva skal til for at alle program inneholder tematikk i forhold 
til bærekraftig utvikling?   

b. Samarbeid og kommunikasjon på programnivå. Hvordan samarbeider dere på 
programnivå og sikrer en rød tråd i programmet med alle emnene?   

c. Systematisk samarbeid med arbeidslivet. Det er nå et eget punkt i 
programrapportene, men vi ønsker gjerne å høre mer om hvordan dere jobber med 
kontakt med arbeidslivet.   

4. Ev.   
 

Referat: 

Det er gjort en aktiv jobb rundt overlapp mellom emner og progresjon. Det har vært en positiv 
utvikling innenfor dette området, både på instituttnivå og i faggrupper. Det er enighet om en dialog 
på tvers av instituttene om å se på muligheten for felles faglig forberedelse til 
yrkespraksis/internship på master.  

Studentsamtalene er frivillige (BATHP), men få benytter seg av tilbudet. 40 % deltakelse på 
masternivå. Tematisk sett en åpen samtale uten spesiell agenda.  

Presisering av ønsket om opptak av flere studenter til andreåret på BATHP. Selv om det er mange på 
listene er det ikke alle som er aktive. Det er kapasitet til 80 studenter og det er ønskelig med dette 
måltallet på andreåret. Til tross for at det er 79 semesterregistrerte studenter hevder programleder 
at antallet aktive studenter er 68 aktive.  

Spesielt fokus på innovasjon og digitalisering i utdanning de senere år. Arbeidslivskontakt har også 
vært høyt på agendaen som en konsekvens av resultater fra Studiebarometeret de senere år.  

Områder man er oppmerksomme på og som skal vektlegges mer i tiden som kommer er blant annet 
bærekraft, utdanningsfaglig kompetanse og internasjonalisering. 

Skal se på et konsept der studenter kan knytte seg til forskningsprosjekter.  

Bærekraft 



Har vært mindre fokus på bærekraftsområdet de senere år. Opplever at NIHs utdanninger faller inn 
under bærekraftsparaplyen i kraft av de fagområdene vi har. Det skal jobbes med å synliggjøre dette 
på programnivå, men ikke konkrete planer om hvordan dette skal gjøres eller tidslinje for dette.  

Samarbeid og kommunikasjon på programnivå 

Positiv utvikling på kommunikasjon med undervisere og emneansvarlige. Førsteåret og fellesemner -
opplever utfordringer knyttet til ansvar for endringer på emnenivå. Endringer av fellesemner som 
inngår i porteføljen til instituttet oppleves som ivaretatt. 

Systematisk samarbeid med arbeidslivet 

Flere emner har kontaktflater med arbeidslivet. Instituttet er det som har kommet lengst med tanke 
på innovasjonsarbeid og å tilby innovasjonstematikk til sine studenter. Det ble i dialogmøtet ikke 
avklart om (ev. på hvilken måte) programmene kobler på arbeidslivet inn mot programnivået.  

Oppfølgingspunkter: 

• Oppdatering av standard kontrakter til samarbeidspartnere i arbeidslivet (innhold som i det 
minste har navn, e-post og telefonnummer med) - Anja 

• Oppstartsmøte i august med SES og institutt-, programledelse og kontorsjefer. Avklare 
bestilling til møte for målsetting med møtet (Anja) 

• Se på mulighetene for å fylle opp til kapasiteten på 80 studenter på andreåret. Enten større 
opptak førsteåret eller gjennom supplering andreåret (Anja) 

• Antall studenter som får tilgang til praksis er begrenset til 10 for første kullet på master. Vi 
må forsikre oss om at denne begrensningen er kommunisert godt nok i studieplaner, 
emneplaner og markedsføringskommunikasjon (Anja) 

• Se på muligheten for å utvikle et valgbart emne som kan gi studenter som knyttes opp mot 
forskningsprosjekter «extra credit» (Klavs, Anja) 



Referat dialogmøte  

Møterom Blankvann 21. oktober 2022 1130-1300 

Til stede: Beate Torset, Anja Rynning Veum, Sigmund Alfred Anderssen, Elin Kolle, Trine Stensrud, 
Solveig Sunde, Johnny Berre 

 

Agenda:  

1. Kort gjennomgang fra begge parter om oppfølging fra fjorårets dialogmøte. Referat vedlagt.   
2. Status programrapporter, sett opp mot de kvalitetsparameter som er satt for studiekvalitet 

på NIH.   
3. Utvikling;   

a. Strategisk plan viser til at bærekraft skal inn i alle program. Dette har nå vært oppe 
på to programledermøter, samt det har vært seminar om hva bærekraft er. Hva er 
status hos dere, og evt. hva skal til for at alle program inneholder tematikk i forhold 
til bærekraftig utvikling?   

b. Samarbeid og kommunikasjon på programnivå. Hvordan samarbeider dere på 
programnivå og sikrer en rød tråd i programmet med alle emnene?   

c. Systematisk samarbeid med arbeidslivet. Det er nå et eget punkt i 
programrapportene, men vi ønsker gjerne å høre mer om hvordan dere jobber med 
kontakt med arbeidslivet.   

4. Ev.   
 

Referat: 

Gjennomgang av oppfølgingspunkter fra 2021. Det skal være større fokus på faglig utvikling, og 
mindre på administrative problemstillinger i dialogmøtene framover. IIM har budsjettert med 
fortsatt bruk av studentassistenter. Har hatt gode erfaringer med bruk av denne stillingskategorien.  

Pågående diskusjon på instituttet om årlig opptak til MAIF. Tentativ plan om 15 studieplasser årlig, 
mot 20 annethvert år i dag. Tilgang på praksisplasser en viktig faktor i vurderingene.  

Involvering av IIMs egne ressurser i PT-programmet er også en pågående prosess. 

BATHP-FAH har hatt fokus på praksis og samarbeid med arbeidslivet. Studentenes innspill tas tak i og 
følges opp uten unødvendig opphold. Delte emner mellom FAH og TP er det varslet en revisjon på 
fra IFP sin side, uten at FAH-miljøet har vært involvert. Det er viktig med god kommunikasjon rundt 
slike endringer for å ivareta behov ved alle berørte institutter. Det stilles spørsmål ved 
programrapportens ønske om høyere opptak (da dette faktisk er gjort i opptaket 2022). Må følges 
opp med programleder Bjarne Rud.  

Tilrettelegging. Det er mange studenter ved NIH som har et registrert behov for spesiell 
tilrettelegging. Det er viktig at relevant informasjon formidles tydelig til de som underviser. 

Bærekraft i alle studieprogram 

Fagmiljøet er oppmerksom på det strategiske målet, men ikke konkretisert nok i emner, 
programplan og kommunikasjon rundt programmet. Det er relevante bærekraftstematikker blant 
annet knyttet til helse i det faglige innholdet, så utfordringen er å løfte dette frem og synliggjøre det. 
Programleder er klar over oppgaven, og oppfølging er planlagt.  



Kommunikasjon og samarbeid 

Programledere bachelor opplever i liten grad ansvar for og muligheter til å følge opp fellesemner på 
førsteåret. Kommunikasjon på tvers på andre og tredjeåret oppleves som godt mellom 
programledere, mens det oppleves som vanskelig å få samlet de emneansvarlige til møter. Det skal 
være god dialog omkring problematikken med jevn studentarbeidsbelastning.  

Systematisk samarbeid med arbeidslivet 

Har vært god dialog med praksisfeltet. Yrkespraksisen og kontakt med praksisfeltet bidrar. I 
utviklingen av ny bachelor var arbeidslivet godt representert, men ikke systematisk inne i like stor 
grad etter etableringen av programmet. Forrige bidrag på programnivå var gjennomføring av 
periodisk evaluering for THP. Formelle årlige møter med arbeidslivet med diskusjon av 
studieporteføljen til BATHP retning FAH vil igangsettes fra 2023. 

Eventuelt 

Studenter bør reflektere litt mer over sin egen innsats. Ikke bare kreve fra NIH.  

Oppfølgingspunkter: 

• Bærekraftsproblematikken følges opp i forbindelse med de normale endringsfrister (Trine, 
Bjarne) 

• Opptak MAIF følges opp i forbindelse med normale frister (Sigmund A, Anja) 
• Forplikte emneansvarlige til å bidra når programleder kaller inn til møter (Sigmund A) 
• System for informasjon om spesielle behov i studentgruppa kommuniseres tydelig til 

programledere og emneansvarlig for fellesemner. Med mye praksis må også kommunikasjon 
til praksisfeltet ivaretas på en god måte (Anja) 

• Konkretisere modell for systematisk samarbeid med arbeidslivet for THP-FAH (Trine, 
Sigmund) 

 



Referat dialogmøte  

Møterom: Helgeren 9. november 2022  

Til stede: Lene Haakstad, Grethe Myklebust, Anja Rynning Veum, Elin Kolle, Jorunn Sundgot-Borgen, 
Sigmund A. Anderssen, Johnny Berre (referent) 

 

Agenda:  

1. Kort gjennomgang fra begge parter om oppfølging fra fjorårets dialogmøte. Referat vedlagt.   
2. Status programrapporter, sett opp mot de kvalitetsparameter som er satt for studiekvalitet 

på NIH.   
3. Utvikling;   

a. Strategisk plan viser til at bærekraft skal inn i alle program. Dette har nå vært oppe 
på to programledermøter, samt det har vært seminar om hva bærekraft er. Hva er 
status hos dere, og evt. hva skal til for at alle program inneholder tematikk i forhold 
til bærekraftig utvikling?   

b. Samarbeid og kommunikasjon på programnivå. Hvordan samarbeider dere på 
programnivå og sikrer en rød tråd i programmet med alle emnene?   

c. Systematisk samarbeid med arbeidslivet. Det er nå et eget punkt i 
programrapportene, men vi ønsker gjerne å høre mer om hvordan dere jobber med 
kontakt med arbeidslivet.   

4. Ev.   
 

Referat: 

Gjennomgang av oppfølgingspunkter fra dialogmøter 2021. Generell oppfatning at bruk av 
læringsassistenter bidrar positivt. Ønsker en diskusjon rundt og avklaring av honorering av 
praksisveiledere.  

Bærekraft i alle studieprogram 

PT om bærekraft. Har jobbet litt med å ta inn sosial bærekraft og helse i emne- og programmål. 
MAIF og MA ser også på hvordan man kan eksplisere bærekraftsproblematikk (som allerede er faglig 
inne i studiene).  

Kommunikasjon og samarbeid 

Dialog med fellesemner ikke relevant for denne gruppa. Kommunikasjon ellers oppleves som 
velfungerende.  

Systematisk samarbeid med arbeidslivet 

PT har en strukturert møteplass der representanter fra bransjen møter studentene (også PT-
studentene fra bachelor). Jevnlig kontakt med Virke Aktiv Helse. Studenter møter også «reelle 
kunder» i løpet av studiene. MAIF har gode praksisordninger og god kontakt med praksisfeltet 
gjennom denne. Roterende praksisperioder for 6 studenter av gangen.  

Eventuelt 

Oppfølgingspunkter: 



- Avklaring for studentene om tidspunkt for valg av 30 – 60 masteroppgave. (Anja) 
- Honorering av praksisveiledere (felles policy), veiledende satser (Anja) 
- Fagmiljøet ser videre på mulighetene for å tilby også kortere kurs (videreutdanning og 

microcredentials) (Sigmund, IIM) 
- Vurdere opptak MAIF hvert år (Sigmund, Grethe) 
- Sjekke muligheten for 45 poengs masteroppgave og konsekvenser av dette opp mot 

alternative 5 studiepoengs emne (Anja, Sigmund/Grethe) 



Referat dialogmøte  

Møterom Fagervann 31. oktober 1230-1430 

Til stede: Anne Marte Pensgaard, Lone Friis Thing, Beate Torset, Anja Rynning Veum, Elin Kolle, 
Kristin Andersen, Johnny Berre, Annika Bodemar, Åse Strandbu 

 

Agenda:  

1. Kort gjennomgang fra begge parter om oppfølging fra fjorårets dialogmøte. Referat vedlagt.   
2. Status programrapporter, sett opp mot de kvalitetsparameter som er satt for studiekvalitet 

på NIH.   
3. Utvikling;   

a. Strategisk plan viser til at bærekraft skal inn i alle program. Dette har nå vært oppe 
på to programledermøter, samt det har vært seminar om hva bærekraft er. Hva er 
status hos dere, og evt. hva skal til for at alle program inneholder tematikk i forhold 
til bærekraftig utvikling?   

b. Samarbeid og kommunikasjon på programnivå. Hvordan samarbeider dere på 
programnivå og sikrer en rød tråd i programmet med alle emnene?   

c. Systematisk samarbeid med arbeidslivet. Det er nå et eget punkt i 
programrapportene, men vi ønsker gjerne å høre mer om hvordan dere jobber med 
kontakt med arbeidslivet.   

4. Evt.   
 

Referat: 

Gjennomgang oppfølgingspunkter forrige år. Fortsatt utfordringer med mangel på digitalisering av 
masterkontrakt.  

BATI kan tenke seg en egen kvote for fotball. Gir uttrykk for godt samarbeid på tvers av institutter 
(BATHP) og internt. Løfter også noen temaer NIH burde kunne tilby som kvinnehelse, etikk m.m. som 
ikke tilbys i dag. Mulig engelskspråklige tilbud. Fagmiljøene stiller seg undrende til at man ikke kan få 
oversikt over hvem som er ute på utveksling av studentene. TI100 har mange studenter, noe som 
regnes som positivt. Det kan by på logistiske utfordringer.  

Har vært mye utviklingsarbeid de senere år. Ser et behov for å kunne ta en liten pust i bakken og få 
litt mer kontinuitet. Ser på hvordan utnytte praksisperiodene til konkrete utviklingsmål. F.eks. 
personlig utvikling i første periode og faglig utvikling i andre. Er oppmerksomme på manglende 
tidsbruk til studier blant studentene og resultatene fra Shot-undersøkelsen knyttet til studenters 
mentale helse. Utvidet praksis i utlandet kan være interessant å se nærmere på, men 
førsteinntrykket er at dette vil kreve mye ressurser.  

IKU har ikke gått normalt de senere år grunnet kovid-situasjonen. Vridd pensumet til engelsk og 
undervisningen vil skje på engelsk.  

Sport Management har et ønske om undervisning på engelsk på masternivå. Dette vanskeliggjøres 
av at det er en del felles emner og da vil konsekvensen bli at det undervises på engelsk på tvers av 
alle masterfordypningene. Det vurderes at det kan ligges et potensiale i engelskspråklig master da 
det kan gi bredere rekrutteringsgrunnlag, mer heterogent studiemiljø og generelt bedre 
inntakskvalitet på fordypningen.  



Bærekraft 

Bærekraft synlig i emneplan for IDR107. Master har seminarer på tvers av fordypningene. Det kan 
gjøres mer eksplisitt i i programplaner og kommunikasjon + markedsføring. 

Samarbeid og kommunikasjon på programnivå 

Har dialog med fellesemner som hører til på instituttet, men ikke de som hører til de andre 
institutter. Det kan være utfordrende at fellesemnene har fire programledere de egentlig skal 
forholde seg til. Oppleves som en mangel i vårt rapporterings- og kvalitetssystem.  

Ikke et generelt problem at folk ikke dukker opp på møter i regi av programleder.  

Kommunikasjon om spesielle behov for tilrettelegging når ikke fram til aktuelle undervisere i stor 
nok grad. Også tilrettelegging til eksamen (lengre tid m.m.) kan det gjøres forbedringer i 
kommunikasjonslinjer.  

Systematisk samarbeid med arbeidslivet 

BATI har nå koblet ekstern feedback gjennom programutvalget. IIS ser på modeller for hvordan dette 
kan gjøres på tvers av programmer/linjer (på samme nivå). 

Oppfølgingspunkter: 

• Sjekk automatikk i programleders tilganger til relevante emner i Canvas. Bør styres gjennom 
FS-roller (Anja) 

• Sjekk muligheten for avkryssing av godkjent masteravtale gjennom Studentweb (Anja) 
• Er det mulig med suppleringsopptak kun til trenerrollen (programmet BATI)? Alternativt 

kjøre trenerrollen som eget program med eget opptak (Anja) 
• Avklare hvorfor programledere ikke kan få oversikt over hvilke studenter som er på 

utveksling (Anja) 
• Avklare hva IKU må gjøre i tilknytning til endringer av undervisningsspråk til engelsk (og 

fleksibilitet knyttet til språk på eksamen/innlevering). Utforske andre muligheter knyttet til 
IKU-programmet og campusstudenter (Anja og Åse) 

• Legge til rette for god kommunikasjon om studenter og tilrettelegging i undervisning og til 
eksamen (Anja) 

• Fagmiljøene ser på muligheten for å løfte bærekraftperspektivene også til programplaner og 
kommunikasjon rundt programmet (Programledere) 



Referat dialogmøte  

Møterom Helgeren 14. oktober 2022 0900-1030. 

Til stede: Jørgen W. Eriksen, Jannicke Høyem, Beate Torset, Kristin V. Evensen, Anja R. Veum, Elin 
Kolle, Oddbjørn Alstad, Johnny Berre, Reidar Sãfvenbom.  

 

Agenda:  

1. Kort gjennomgang fra begge parter om oppfølging fra fjorårets dialogmøte. Referat vedlagt.   
2. Status programrapporter, sett opp mot de kvalitetsparameter som er satt for studiekvalitet 

på NIH.   
3. Utvikling;   

a. Strategisk plan viser til at bærekraft skal inn i alle program. Dette har nå vært oppe 
på to programledermøter, samt det har vært seminar om hva bærekraft er. Hva er 
status hos dere, og evt. hva skal til for at alle program inneholder tematikk i forhold 
til bærekraftig utvikling?   

b. Samarbeid og kommunikasjon på programnivå. Hvordan samarbeider dere på 
programnivå og sikrer en rød tråd i programmet med alle emnene?   

c. Systematisk samarbeid med arbeidslivet. Det er nå et eget punkt i 
programrapportene, men vi ønsker gjerne å høre mer om hvordan dere jobber med 
kontakt med arbeidslivet.   

4. Ev.   
 

Referat: 

Oppfølging av fjorårets oppfølgingspunkter. Det var der mange elementer av administrativ art som 
videre skal løses i linja. Sentralisering av kontrakter (av ulikt slag) er et påbegynt, men ikke fullført 
arbeid som det må jobbes videre med.  

Sosial bærekraft og mangfold vil bli viktigere i årene som kommer som et resultat av NIHs 
utviklingsavtale med KD.  

Førsteåret på BAFL for lite friluftslivsorientert? Mandat for revisjon av aktivitetsemner ivaretar ikke 
dette i spesielt stor grad. Sterkt ønske om at man ser nærmere på mulighetene som ligger til en 
bedring av førsteåret innenfor de ressursrammene vi har. Dialog med andre fagmiljøer og institutter 
er nødvendig for å få til endringer.  

FLD2 etterspørres og vil prioriteres neste studieår. Å kjøre FLD1 og FLD2 samtidig kan ikke gjøres 
innenfor dagens ressurser. Etterspørselen/interessentkontakt tyder på at det vil være mulig å fylle 
begge på en god måte. Fagmiljøet vurderer det i alle fall slikt (basert på spørsmål til FLD1-gruppa 
som er aktive studenter). Annerledes studentprofil enn våre ordinære studenter (FLD-studentene er 
eldre studenter med livserfaring og tydelig motivasjon). Det kan være et marked for å rekruttere 
noen av disse til et tilbud der de får ytterligere kompetanse (omfang og nivå nok til å skaffe seg en 
bachelorgrad).  

FAF melder også om en solid studentgruppe. Studiet er godt forankret i arbeidslivet gjennom gode 
praksisordninger som dekker ulike praksisfelt. Samarbeidet med Beitostølen allikevel sentralt for 
gjennomføringen av studiet. FAF er et studieprogram som utnytter potensialet i studentsamtalen på 



en bevisst måte. Selv om man har et fungerende program, er fagmiljøet allikevel aktive med tanke 
på mulige endringer og forbedringer av tilbudet.  

Alle tre studiene FLD, FAF, BAFL preges av god kvalitet i innhold, studentkommunikasjon, et bevisst 
forhold til undervisningskvalitet, intern kommunikasjon i fagmiljøene og dedikerte programledere. 
Inntakskvalitet på FLD og FAF er bra, mens det så langt har vært utfordringer på BAFL med hensyn til 
rekruttering.  

Kostnader knyttet til gjennomføring av praksis og undervisning utenfor campus kan påvirke 
innretningen på prioriteringer. Kravet til arbeidslivsnærhet kan ha økonomiske kostnader. 
Institusjonelle ønsker om og krav til praksis/arbeidstilknytning bør ses opp mot ressursbruk og 
hvordan instituttenes prioriteringer rundt organisering av dette påvirkes.  

Bærekraft i alle studieprogram.  

BAFL har jobbet mye med dette i fagmiljøet. Bærekraft er tydelig forankret i organisering av og 
innhold i programmet. Alle emner har bærekraftrelevante læringsmål, som også er synlig i 
programplanen. BAFL må sies å ha svart ut dette punktet i NIHs strategiplan. Har også hatt fokus på 
dette i FoU-arbeidet. Økt bærekraftprofil i FoU-arbeidet er noe som diskuteres i fagmiljøet.  

FLD har også integrert bærekraftproblematikk i studieprogrammet. Tydelig rød tråd gjennom 
studiene. Samme fagmiljøet som BAFL. 

FAF jobber med bærekraft (sosiale dimensjoner f.eks.) uten at dette nødvendigvis reflekteres tydelig 
nok i emne- og programplaner. Det som gjenstår for å møte strategiske mål er en tydeligere 
forankring i emne- og programplaner, samt at de problemstillingene man jobber med i fagmiljøet 
tydeliggjøres som bærekraftproblematikk. Synliggjøring for både fagmiljø og studenter at de 
problematikkene man jobber med i studiet faktisk er koblet til bærekraftmålene.  

Samarbeid og kommunikasjon på programnivå. 

FAF har oppstartsmøte, overlappingsmøter (emnene kjøres bolkevis) med overføring av informasjon, 
og dialog rundt erfaringer og utfordringer spesielt knyttet til den aktuelle studentgruppa. Det rettes 
tydelig forventninger til de som underviser og er emneansvarlige om deltakelse på møtene. 
Timelærere må informeres om spesielle behov i studentgruppa, og dette gjøres til en viss grad. 
Erkjennelse av at dette kan bli enda bedre. En god dialog gir bedre undervisningskvalitet.  

BAFL har hatt en tradisjon med mange møter og god dialog. Sju personer i faggruppa og totalt 17 
stykker som er inne og underviser. Programledermøter der alle emneansvarlige møter (også på 
zoom der det er aktuelt). Forholdet til fellesemner oppleves som vanskeligere og utenfor 
programleders kontroll. Fellesemner er inkludert i mer enn ett studieprogram, og ønsker og behov 
knyttet til innhold i og gjennomføring av fellesemner vil variere mellom studieprogrammene. 
Arbeidsbelastning på tvers av kullet styres i større grad av studieadministrasjon (timeplanlegger) enn 
fagmiljøer. Førsteåret i studieprogrammet oppleves som vanskelig å integrere med tanke på 
constructive alignment på programnivå. Dette oppleves som utfordrende. Ønskelig med en 
tydeligere spesifisering av formålet med aktivitetsemner og fellesemner for NIH. Programledere for 
bachelorprogrammene der fellesemnene er inkludert er ikke involvert i revisjon av aktivitetsemnene, 
noe som framstår som lite hensiktsmessig. 

Systematisk samarbeid med arbeidslivet.  

FAF har en god dialog med Beitostølen, men ikke andre praksisområder (totalt 4 områder).  



BAFL har en god dialog med praksisfeltet, men ikke nødvendigvis på programnivå.  

FLD har studenter som er yrkesaktive og har gode innspill.  

Oppfølgingspunkter: 

- Videre arbeid med sentralisering av kontrakter (Anja) 
- Videre fokus på markedsføring av friluftslivsstudier – herunder koordinering av 

markedsføring av heltid- og deltidstilbud (Anja, programleder, KOMM) 
- Avklare fellesemner/aktivitetsemner sin rolle ved NIH og i det enkelte studieprogram (Elin, 

Anja) 
- Systematisk samarbeid med arbeidslivet følges opp videre på institusjonsnivå (Elin) 
- System for informasjon om spesielle behov i studentgruppa kommuniseres tydelig til 

programledere og emneansvarlig for fellesemner (Anja) 
- Programledere gjennomgår program- og emneplaner med tanke på hvordan 

bærekraftproblematikk er formulert (Jørgen, Anja og Jannicke) 

 



Referat dialogmøte  

Møterom Mylla 28. oktober 1300-1400 

Til stede: Beate Torset, Espen Berg-Johnsen, Elin Kolle, Reidar S (på Zoom), Anja Rynning Veum og 
Johnny Berre 

Agenda:  

1. Kort gjennomgang fra begge parter om oppfølging fra fjorårets dialogmøte. Referat vedlagt.   
2. Status programrapporter, sett opp mot de kvalitetsparameter som er satt for studiekvalitet 

på NIH.   
3. Utvikling;   

a. Strategisk plan viser til at bærekraft skal inn i alle program. Dette har nå vært oppe 
på to programledermøter, samt det har vært seminar om hva bærekraft er. Hva er 
status hos dere, og evt. hva skal til for at alle program inneholder tematikk i forhold 
til bærekraftig utvikling?   

b. Samarbeid og kommunikasjon på programnivå. Hvordan samarbeider dere på 
programnivå og sikrer en rød tråd i programmet med alle emnene?   

c. Systematisk samarbeid med arbeidslivet. Det er nå et eget punkt i 
programrapportene, men vi ønsker gjerne å høre mer om hvordan dere jobber med 
kontakt med arbeidslivet.   

4. Ev.   
 

Referat: 

Ikke mye å følge opp fra forrige dialogmøte for lærerutdanning. Det utvikles for tiden ny kroppsøving 
deltid. Innhold skal «matche» nivå og deler av tematikk på LUPE. Det legges vekt på at det brede 
fagmiljøet også skal involveres på deltidsstudier. Inneværende år har man tatt med deltidsstudenter 
sammen med heltidsstudenter i undervisning. Dette har vært vellykket. Vurderer muligheten for 
delvis videreføring. 

LUPE er fortsatt et program i utvikling. Studentene skal bidra i større grad i utvikling av resterende 
innhold (intensjon). Det er allerede observert elementer ved LUPE som skal revideres på de to første 
årene. Generelt en tett kontakt med praksislærere som kan gi input til utviklingsarbeid. Visjonen er å 
lage et kroppsøvingsfag for framtiden. Man må monitorere frafall nærmere for å nå måltallet på 
kandidater på LUPE-programmet (og justere opptaket slik at man får en riktig mengde ut til slutt).  

Balansen mellom kroppsøving og idrettsfag kan være en utfordring. Til dels overvekt av kroppsøving 
per i dag. Det vil jobbes med at kompetansen i idrettsfag skal være god nok til å få jobb på idrettsfag 
i videregående skole.  

Bærekraft: 

Er nevnt som et av de generelle programmålene i LUPE og det er gjennomgående inne i ulike emner. 
Undervisningen skal bidra til å utdanne lærere som skal følge opp bærekraftmål i skolens planverk.  

Samarbeid og kommunikasjon på programnivå: 

Har vært litt forsiktige med innkalling til møter. Fast tilstedeværelse på tirsdager skal bidra til å gjøre 
dette enklere. Jobber med å slå sammen emner som skal bidra til å gjøre det enklere å fordele 
arbeidsbelastningen for den enkelte student. Det er undervisere inne fra andre institutter, og 
samarbeidet fungerer ok.  



Systematisk samarbeid med arbeidslivet: 

Svært god kontakt med arbeidslivet gjennom praksislærere. Praksislærermøter bidrar til en 
strukturert tilnærming til dette.  

 

Oppfølgingspunkter: 

• Synliggjøring av bærekraftmålene i emneplaner, samt bevisstgjøring internt omkring dette 
arbeidet 

 



Referat dialogmøte  

Møterom Mylla tirsdag 1. november 1430-1530 

Til stede: Petter Erik Leirhaug, Reidar S (teams), Anja Rynning Veum, Elin Kolle, Beate Torset (teams) 
Johnny Berre (referent) 

 

Agenda:  

1. Kort gjennomgang fra begge parter om oppfølging fra fjorårets dialogmøte. Referat vedlagt.   
2. Status programrapporter, sett opp mot de kvalitetsparameter som er satt for studiekvalitet 

på NIH.   
3. Utvikling;   

a. Strategisk plan viser til at bærekraft skal inn i alle program. Dette har nå vært oppe 
på to programledermøter, samt det har vært seminar om hva bærekraft er. Hva er 
status hos dere, og evt. hva skal til for at alle program inneholder tematikk i forhold 
til bærekraftig utvikling?   

b. Samarbeid og kommunikasjon på programnivå. Hvordan samarbeider dere på 
programnivå og sikrer en rød tråd i programmet med alle emnene?   

c. Systematisk samarbeid med arbeidslivet. Det er nå et eget punkt i 
programrapportene, men vi ønsker gjerne å høre mer om hvordan dere jobber med 
kontakt med arbeidslivet.   

4. Ev.   
 

Referat: 

Fagmiljøet diskuterer en del utviklingsarbeid og revisjonsarbeid knyttet til videre utvikling av PPU. 
Mange undervisere tilknyttet programmet – noe som kan bidra til kommunikasjonsutfordringer 
rundt felles filosofi for underviserne. Frikjøp av fast ansatte har vært en medvirkende årsak til at 
kontinuitet i PPU-programmet har vært noe skadelidende siste år. På kort sikt vil noen av de samme 
utfordringene fortsette inn i neste studieår. For å sikre bedre kontinuitet og kommunikasjon på tvers 
vil det rettes oppmerksomhet mot tettere oppfølging av studentene fra program- og instituttledelse.  

Bærekraft 

Det er bærekraftperspektiver i programmet, men det kan jobbes mer med konkretisering og 
synliggjøring av dette i undervisning, emne- og programplaner. Bærekraftperspektiver er nedfelt i 
planverket for skolen.  

Samarbeid og kommunikasjon på programnivå 

Det har vært noe mangelfullt grunnet prioriteringer av personalressurser på instituttet. Det er ok 
kommunikasjon med emneansvarlige på tvers av programmet i inneværende år. Bruk av mange 
undervisere ut over de emneansvarlige kan gi kommunikasjonsproblemer.  

Systematisk samarbeid med arbeidslivet 

Har mye og god kontakt med praksisfeltet gjennom praksisordninger og studentenes prosjekter og 
refleksjoner rundt praksis. Impact fra praksisfeltet på studiene vurderes som godt dekket gjennom 
varierte innleveringer og utviklingsarbeid. Påvirkning andre veien gjennom vår utdanning av 
praksisveiledere.  



Oppfølgingspunkter: 

• Fellesrom i Canvas for kullet (istedenfor to emnerom) – (Beate) 
• Tettere oppfølging av studenter (Petter Erik, Reidar) 
• Synliggjøring av bærekraftperspektiver i programmet (Petter Erik) 
• Systematisere og presentere studiepoengproduksjon per ansatt (Anja) 
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1 Innledning 
Årsrapporten til styret er satt opp i henhold til håndbok for kvalitetssikring av utdanning ved 

Norges idrettshøgskole (NIH) (kvalitetshåndboken). NIHs håndbok for kvalitetssikring av 

utdanning deler inn kvalitetsarbeidet etter fem kvalitetsområder. Disse må ses i 

sammenheng med hverandre.  

- Inntakskvalitet 

- Undervisningskvalitet 

- Programkvalitet 

- Rammekvalitet 

- Resultat- og relevanskvalitet 

Årsrapporten bygger på nøkkeltall, programrapporter fra programledere for studiene, 

Studiebarometeret 2021 (www.studiebarometeret.no), programevalueringer, 

emneevalueringer, kandidatundersøkelser, saker som har vært til behandling i studieutvalget 

(SU) og styret, dialogmøter med programledere og instituttledelsen, innspill fra faglig ledelse 

(FL), studieseksjonen, studenter og ansatte ellers. Forhold som berører rammekvalitet, er 

omtalt i Læringsmiljøutvalgets årsrapport.  

Kvalitetssikringssystemets rapporteringssyklus er basert på studieår, men enkelte nøkkeltall 

henviser til kalenderår. I årsrapporten til styret om kvalitetsarbeidet vil det fremkomme en 

vurdering av resultater fra det systematiske kvalitetsarbeidet og det foreslås også 

kvalitetsfremmende tiltak. Tiltak for det kommende året fastsettes av styret og vil 

framkomme i NIHs handlingsplan.  

 

Figur 1. Oversikt over viktige elementer i utdanningskvaliteten 

 

1.1 NIHs kvalitetssystem  
Revidert kvalitetshåndbok ble lagt fram for styret i desember 2020. Endringene var primært 

knyttet til overgang til ny strategi og de strategiske målene for perioden 2021-2025.  

NOKUT gjennomførte i perioden 2020-21 tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved 

NIH. I NOKUT-rapporten fikk kvalitetsarbeidet ved NIH mye skryt. NIHs kvalitetssystem ble 
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betegnet som godt tilpasset institusjonens størrelse, med gode rapporteringsveier og god 

møtestruktur. Komiteen så en god sammenheng mellom kvalitetssystemet og NIHs strategi.  

I tilsynsrapporten fremmes flere konkrete råd om videreutvikling av institusjonens 

systematiske kvalitetsarbeid. Flere av de konkrete rådene er fulgt opp, men det har så langt i 

arbeidet ikke medført forslag om endringer av kvalitetssystemet. Det foreslås ingen 

endringer i forbindelse med årets rapportering.  
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2 Sammendrag 
Hvert av kapitlene i årsrapporten har en kort oppsummering av status innenfor de enkelte 

kvalitetsområdene, og for å gi et samlet oversiktsbilde presenteres de her.  

2.1 Status inntakskvalitet 
- NIH har Norges mest attraktive studieprogrammer innen idrettsvitenskap 

- Studieåret 2021-2022 viser at NIH lykkes godt i å rekruttere faglig sterke studenter, 

gjennom å være et attraktivt studiested med mange søkere per studieplass. 

- Antall kvinnelige studenter er lavere enn målsettingene i handlingsplan for likestilling, 

inkludering og mangfold 

- Studentenes bakgrunn er mer homogen enn andre institusjoner i Oslo-området 

2.2 Status undervisningskvalitet 
- NIH har gode fagmiljøer med en høy andel førstestillinger av faglige årsverk 

- Undervisningskompetansen vurderes av programlederne som god 

- Utvikling av undervisernes digitale kompetanse ser ut til å ha en positiv retning 

- Studentaktive læringsformer ivaretas godt ved NIH 

2.3 Status programkvalitet 
- Læringsutbytter i studieprogrammene oppfyller kravene i Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 

- Programledere har en sentral rolle i NIHs kvalitetsarbeid, og de utfører sine oppgaver 

godt og i henhold til styrevedtatt arbeidsbeskrivelse 

- Det jobbes systematisk og godt med inn- og utveksling av studenter ved NIH 

- Bærekraftperspektiver er ivaretatt i de fleste studieprogrammer, men i mindre grad 

synliggjort i program- og emnebeskrivelser og kommunikasjon med omverdenen 

2.4 Status resultat- og relevanskvalitet 
- Høy gjennomføringsgrad relativt til sektoren 

- NIHs utdanninger oppleves som arbeidslivsrelevante 

- Det er lav andel arbeidsledige blant NIHs kandidater 

- Bred og variert kontakt med arbeidslivet i studieprogrammene 

- Systematisk samarbeid med arbeidslivet på institusjons- og programnivå er ikke 

tilfredsstillende 
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3 Inntakskvalitet 
Inntakskvalitet referer til studentenes faglige nivå, motivasjon og bakgrunn før påbegynte 

studier. Studentenes startkompetanse er viktig på alle studienivåer. Gode 

rekrutteringsordninger som tiltrekker seg studenter med ønsket startkompetanse er derfor et 

sentralt element i studiekvalitetsarbeidet.  

NIH skal tilby alle studenter, fra bachelor til doktorgrad, ambisiøse og attraktive utdanninger 
innen idrettsvitenskap. Vi skal rekruttere faglig dyktige, motiverte og engasjerte studenter 
som gjenspeiler et mangfold i samfunnet. – Strategisk plan 2021-2025 

3.1 Attraktivitet 
Over de siste årene har studiene ved NIH utmerket seg som Norges mest populære 

idrettsstudier. Norge hadde ved oppstart av studieåret 2021-2022 totalt 32 bachelorprogram 

og 12 masterprogram kategorisert som idrettsfag i Database for statistikk om høyere 

utdanning (DBH). Av disse tilbød NIH fire bachelorprogram, som utgjorde 14,3 % av det 

nasjonale tilbudet, og tre masterprogram tilsvarende en andel på 30 % av nasjonalt tilbud. 

NIHs programmer utpeker seg som de mest populære blant søkerne gjennom Samordna 

opptak. På bachelorprogrammene er det i snitt 4,6 søkere i snitt per studieplass. 

Universitetet i Agder har nest flest førsteprioritetssøkere med 3,8 søkere per studieplass i 

idrettsprogrammene. 

Når det sammenlignes internt på høgskolen ser man store forskjeller i studieprogrammenes 

attraktivitet. Der bachelorprogrammet i Trenerrollen og idrettspsykologi har 6,2 søkere per 

studieplass, er det tilsvarende tallet for friluftsliv 3,6. Blant friluftslivsstudier er dette likevel 

høyt, og kun Voldas bachelorprogram i friluftsliv er mer populært blant søkere. 

NIH hadde ved opptaket i 2021 to studier der alle søkere til slutt fikk tilbud om opptak: 

Bachelor i friluftsliv og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Det har i ettertid vært jevnlig 

dialog mellom studiesjef, rektorat og fagmiljøene om hvordan man skal håndtere denne 

utfordringen.  

3.2 Studentenes faglige nivå ved opptak 
Studentenes faglige nivå ved opptak refererer til de målbare læringsnivået fra videregående 

skole i form av karakterene ved endt videregående. Karaktergrensen for opptak defineres 

som antallet poeng oppnådd av den siste som fikk opptak basert på en rangering av 

skolekarakterer. Som oftest vil programmer med flere søkere også ha høyere 

karaktergrense på grunn av økt konkurranse. 

NIHs fem bachelorprogrammer (inkludert 5-årig lærerutdanning (LUPE)) er alle blant de åtte 

mest populære utdanningene i idrettsfag på Samordna opptak blant søkere på ordinær 

kvote. Øverst troner friluftslivsstudiet på Volda med en poenggrense på ordinært opptak på 

58,3. Årsstudiet i idrettsfag ved Universitetet i Agder er det eneste andre studiet med høyere 

poenggrense enn det lavest plasserte programmet på NIH. Blant førstegangssøkere er fem 

av NIHs program inne blant de sju studieprogrammene med høyest poenggrense. 

For masterprogrammene tas studentene inn på bakgrunn av karakterer oppnådd i 

bachelorstudiene, og det er et generelt krav om å ha et karaktersnitt høyere enn C for å bli 

tilbudt masteropptak. NIH har i tillegg til dette fagspesifikke krav på sine masterprogram som 

varierer mellom de ulike spesialiseringene. Masteropptaket i 2021 hadde høye karakterkrav 

for opptak. Noen av spesialiseringene gikk opp fra foregående år, for eksempel studieretning 

kultur og samfunn, som med en poenggrense i hovedopptaket på 38,33 (C =30 poeng) var 

på sitt høyeste siden 2018.  
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3.3 Mangfold i studentmassen 

3.3.1 Kjønnsbalanse 

NIH skal Iverksette tiltak for bedre kjønnsbalanse ved studieprogram med særlig skjev 
representasjon (under 40 %) – Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold 2021-

2025 

Kvinneandelen blant førsteprioritetssøkere på bachelorprogrammene og LUPE var lav ved 

opptaket i 2021. For NIH som helhet lå andelen på 36 %. For Sport Management (18 %) og 

Trenerrollen og idrettspsykologi (28 %) ligger tallet langt under det som defineres som særlig 

skjev representasjon. Blant de startende studentene er kjønnsbalansen mindre skjev. Her 

har Sport Management en kvinneandel på 33 % og Trenerrollen og idrettspsykologi har 34 

% kvinner blant de startende studentene.  

Også på masterutdanningen har kjønnsbalansen vært særlig skjev studieåret 2021-2022. 

Blant de startende studentene var 70 % menn, og det er det høyeste tallet de siste fem 

årene. I perioden 2017-2021 var de mest skjeve årene 2018 og 2019. Begge årene var 

andelen mannlige studenter 56 %, noe som er langt mer balansert enn i 2021.  

3.3.2 Kulturelt og sosialt mangfold 

Studiestartundersøkelsen som ble gjort høsten 2021 viser som tidligere år at en majoritet 

blant de nye studentene kommer fra idrettslinjer på videregående, og at mange har blitt kjent 

med NIH gjennom sosiale kontakter.  

Vi har ikke tilgang på gode data knyttet til mangfoldsvariabler, men i den årlige 

studiestartundersøkelsen har det de siste årene vært et spørsmål om foreldrenes 

nasjonalitet. 83 % av studentene oppgir å ha to norskfødte foreldre.  

Tilstandsrapporten for høyere utdanning som bygger sine tall på Statistisk sentralbyrå sin 

utdanningsstatistikk innenfor dette området operer med små tall for NIH. Av et totalt antall på 

1199 studenter er det registrert 36 innvandrere1 fra gruppe 1 EU/EØS, USA, Canada, 

Australia og New Zealand) og 15 fra gruppe 2 (Asia inkludert Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-

Amerika, Oseania og Europa unntatt EU/EØS). Norskfødte med innvandrerforeldre innenfor 

de samme kategoriene er henholdsvis 4 (gruppe 1) og 15 (gruppe 2).  

Gitt at vår studentgruppe ikke gjenspeiler befolkningen generelt, og spesielt ikke i våre 

geografiske nærområder, kan det fortsatt være grunnlag for å vurdere en målrettet satsning 

utenfor NIHs kjernegruppe blant søkere til høyere utdanning. 

3.4 Status for inntakskvalitet  
- NIH har Norges mest attraktive studieprogrammer innen idrettsvitenskap 

- Studieåret 2021-2022 viser at NIH lykkes godt i å rekruttere faglig sterke studenter, 

gjennom å være et attraktivt studiested med mange søkere per studieplass. 

- Antall kvinnelige studenter er lavere enn målsettingene i handlingsplan for likestilling, 

inkludering og mangfold 

- Studentenes bakgrunn er mer homogen enn andre institusjoner i Oslo-området 

 
1 Innvandrere: er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 
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4 Undervisningskvalitet 
En viktig kvalitetsfaktor for studenters læring er god undervisning. Dette kan være en 

omfattende oppgave som krever god faglig, didaktisk og digital kompetanse.  

Studentene skal møte engasjerte undervisere med høy undervisningskompetanse. Vi skal 
tilby varierte undervisnings- og vurderingsmetoder tilpasset fagenes innhold som sikrer god 
læring for studentene. – Strategisk plan 2021-2025 

4.1 Undervisernes faglige og didaktiske kompetanse 
Ved NIH møtes studentene i stor grad av faglig ansatte som er aktive og anerkjente innenfor 

sine forskningsfelt, både nasjonalt og internasjonalt. NIH kan vise til gode resultater på 

nasjonale og internasjonale forskningsindikatorer over tid.  

Andelen årsverk i førstestillinger av faglige årsverk eksklusive stipendiater var i 2021 på  

88 %, mot et gjennomsnitt i statlige institusjoner i sektoren på 76,5 % (DBH). Det faglige 

grunnlaget for å skape god undervisning og læring hos studentene vurderes derfor som 

gjennomgående svært godt.   

NIH mangler en systematisk oversikt over undervisernes formelle utdanningsfaglige 

kompetanse. Dette ble påpekt som et område der NIH kan forbedre seg i rapporten fra 

forrige NOKUT-tilsyn (gjennomført i perioden 2020-2021). En gjennomgang av 

programrapportene for studieåret 2021-2022 viser imidlertid at undervisningskompetanse 

gjennomgående vurderes som god og svært god.  

Studiebarometeret har et spørsmålsbatteri som tar for seg ulike aspekter ved undervisning. 

Undersøkelsen gjennomføres på studieprogramnivå. Resultatene fra 2021 viser at NIH 

skårer 4,0 på indeksen for undervisning, noe som er 0,4 høyere enn det nasjonale 

gjennomsnittet. Skalaen går fra 1-5 der en høy skåre er positivt. Det bør i denne 

sammenhengen nevnes at det er noe variasjon mellom studieprogrammene. 

Emneevalueringer viser at det kan være større avvik mellom enkeltemner når det gjelder 

studentenes vurdering av undervisningskvaliteten.  

Nyansatte uten tilstrekkelig dokumentert utdanningsfaglig kompetanse må gjennomføre 

dette i løpet av 2-3 år etter ansettelse. Kompetansen kan opparbeides gjennom NIHs 

kurstilbud i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo eller gjennom deltakelse i tilbud ved 

andre institusjoner.  

4.2 Undervisernes digitale kompetanse 
Studiebarometeret har et spørsmålsbatteri som omfatter bruk av digitale verktøy i 

undervisningssammenheng. NIH skårer på denne indeksen 3,5 og dette var i 2021 0,2 over 

landsgjennomsnittet. Resultatet var også en forbedring på 0,1 fra 2020. For påstanden «De 

faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke digitale verktøy i undervisningen» 

skårer NIH 3,6 på institusjonsnivå noe som er 0,3 høyere enn landsgjennomsnittet og 0,1 

bedre enn i 2020. Emneevalueringer gjennomført våren 2022 støtter opp om resultatene i 

Studiebarometeret.  

Kunnskapsdepartementet lanserte høsten 2021 sin «Strategi for digital omstilling i 

universitets- og høyskolesektoren». Den nasjonale strategien ble fulgt opp på NIH gjennom 

et arbeid våren 2022 der alle avdelinger var involvert i prosessen. NIHs 

digitaliseringsstrategi ble styrebehandlet høsten 2022.  
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4.3 Studentaktiv læring og varierte undervisnings- og vurderingsformer 
Nasjonale og lokale evalueringer tyder på at studentaktive læringsformer ivaretas godt ved 

NIH. I den nasjonale undersøkelsen Studiebarometeret 2021 oppnår NIH en skåre på 4,1 for 

påstanden «Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt». Dette er en liten 

nedgang på 0,1 fra Studiebarometeret 2020, men allikevel 0,6 bedre enn 

landsgjennomsnittet. Emneevalueringene støtter jevnt over dette, men her er det naturlig 

nok variasjoner mellom emner. Resultater fra emneevalueringene tyder også på at arbeids- 

og undervisningsformer som benyttes i relativt stor grad bidrar til oppnåelse av 

læringsutbyttene i emnet. 

4.4 Status for undervisningskvalitet  
- NIH har gode fagmiljøer med en høy andel førstestillinger av faglige årsverk 

- Undervisningskompetansen vurderes av programlederne som god 

- Utvikling av undervisernes digitale kompetanse ser ut til å ha en positiv retning 

- Studentaktive læringsformer ivaretas godt ved NIH 
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5 Programkvalitet 
Programkvalitet kan vurderes langs mange dimensjoner. Godt programdesign innebærer 

blant annet en god sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, undervisnings- og 

arbeidsformer og vurderingsformer i studieprogrammet. Tydelig programledelse med et 

helhetlig blikk på studieprogrammet er en annen sentral dimensjon. Internasjonalisering og 

muligheten for inn- og utveksling av studenter skal bidra til økt kvalitet i utdanningen.  

Alle våre utdanninger skal inneholde perspektiver på bærekraft som er relevante for hvert 
aktuelle program – Strategisk plan 2021-2025 

5.1 Læringsutbyttebeskrivelser og samstemt undervisning 
Fra introduksjonen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) i 2011 

har UH-sektoren i Norge jobbet med å implementere de kravene som ligger i rammeverket. 

NKR innebar en endring av tidligere praksis gjennom bruk av læringsutbytte som begrep.  

Gjennom året har NIHs læringssenter (NIHLS) gjennomgått og gitt tilbakemeldinger til 

emneansvarlige for mange av læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå. Målet har vært å 

øke kvaliteten både på formulering av læringsutbytter, og bruk av relevante undervisnings- 

og vurderingsformer. Utviklingen av de nye masterprogrammene var også tydelig forankret i 

kravene i NKR, noe som totalt sett gjør at studieporteføljen til NIH må kunne sies å oppfylle 

nasjonale krav. 

5.2 Helhetlig programledelse 
Programleder har en sentral rolle i NIHs kvalitetssikringssystem. God programledelse 

innebærer god kommunikasjon med emneansvarlige for blant annet å sikre at 

læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå støtter opp om programmets overordnede mål, at 

studentene får en jevn arbeidsbelastning gjennom semesteret, variasjon i lærings- og 

vurderingsformer, sikre gode ordninger for studentutveksling og generelt følge opp NIHs 

krav til systematisk kvalitetsarbeid.  

Gjennom programrapporter og dialogmøter opplever vi at programlederne er bevisst sin rolle 

i kvalitetssikringsstrukturen ved NIH. I hovedsak er det god dialog på tvers av emner innad i 

programmene. Noen av emnene (fellesemner tvers av studieprogrammer) faller litt utenfor 

den ordinære strukturen. Det er gjennom dialogmøter og innspill fra studenter avdekket noe 

som kan karakteriseres som et hull i beslutnings- og kvalitetssikringsstrukturen rundt 

fellesemner. Programledere har i liten grad et aktivt forhold til innhold i og endringer i de 

emnene som inngår i porteføljen av fellesemner.  

Programledere opplever det tidvis utfordrende å få samlet de emneansvarlige til 

koordineringsmøter og andre møter med relevans for programutvikling, men det virker som 

om instituttlederne er oppmerksomme på problemstillingen. Signalene er at man følger opp 

dette på instituttene.   

5.3 Internasjonalisering 

5.3.1 Avtaleporteføljen ved NIH 

I forbindelse med nytt rammeprogram for Erasmus+ gjennomførte internasjonalt kontor en 

revisjon av avtaleporteføljen til NIH våren 2021. Internasjonalt kontor vurderer følgende 

faktorer for mulige utvekslingspartnere, som også var utgangspunkt for revisjonen:  

- Utdanningstilbud, akademisk og faglig profil og semesterstruktur 

- Emnetilbud på engelsk 

- Historikk og aktivitetsnivå (antall studenter) og gjensidighet på inn- og utreise  

- Geografisk beliggenhet og mangfold  
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- Forankring på instituttnivå gjennom nettverk eller forskningsprosjekter  

Utfallet av revisjonen var at NIH trakk seg ut av flere Erasmus-avtaler med blant annet tyske 

universiteter. Dette gjaldt spesielt universiteter som kun sendt studenter til NIH på 

utveksling, men som selv har få emner på engelsk og ingen faglig forankring på NIH. NIH 

har også avsluttet inaktive avtaler der det har vært null aktivitet og den faglige 

kontaktpersonen på NIH har sluttet. 

5.3.2 Ut- og innveksling  

I rene tall har vi følgende oversikt for 2021-2022: Innreisende utvekslingsstudenter: 61, 

hvorav fire er fra European Master in Health and Physical Activity (EMHPA) og kun er her tre 

uker. Det er også økt interesse for alternative former for utveksling, og NIH har registrert 16 

digitale «innvekslingsstudenter» i perioden.  

Utreisende utvekslingsstudenter var noe lavere med 19 studenter i tillegg til to studenter 

med praksis i utlandet. Utreise 2021-2022 var preget av pandemi og stor usikkerhet blant 

studentene. Mange valgte å trekke seg fra utveksling.  

For 2022-2023 blir det høyere aktivitet både på utreise og innreise, da det er mindre 

innreiserestriksjoner i verden. Internasjonalt kontor har også økt arbeidet med å 

markedsføre de digitale emnene til partnerinstitusjoner og ser en klar økning i antall 

studenter.  

5.4 Bærekraft i utdanningene 
Bærekraft i programmene har vært prioritert spesielt i årets dialogmøter. Selv om det 

gjennomgående synet på bærekraft er at det finnes bærekraftperspektiver i de fleste 

programmene, er det i de fleste tilfeller ikke eksplisitt formulert som dette i program- og 

emneplaner. Bærekraftperspektiver er dessuten i liten grad synlig i NIHs 

kommunikasjonsmateriale om studietilbudene til omverdenen.  

Av studieprogrammer og -tilbud som har jobbet aktivt med å synliggjøre 

bærekraftperspektiver kan vi trekke fram Bachelor i friluftsliv, som i løpet av perioden 

gjennomgikk alle sine emner for å inkludere bærekraft i læringsutbyttene på emnenivå. 

Bachelor i Sport Management har inkludert bærekraftmål i studieprogrammets 

læringsutbytter, og det har vært gjort en formidabel jobb med å utvikle emnet Idrett og 

bærekraft som tilbys i ulike varianter, også som engelskspråklig tilbud.  

I strategisk plan for inneværende periode er et bærekraftig NIH trukket frem som helt 

sentralt. Det er i en slik kontekst ikke mulig å si at det på programnivå har vært jobbet godt 

nok med å diskutere og få frem de bærekraftperspektiver som skal løftes fram i det enkelte 

studieprogram.  

5.5 Status programkvalitet 
- Læringsutbytter i studieprogrammene oppfyller kravene i Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 

- Programledere har en sentral rolle i NIHs kvalitetsarbeid, og de utfører sine oppgaver 

godt og i henhold til styrevedtatt arbeidsbeskrivelse 

- Det jobbes systematisk og godt med inn- og utveksling av studenter ved NIH 

- Bærekraftperspektiver er ivaretatt i de fleste studieprogrammer, men i mindre grad 

synliggjort i program- og emnebeskrivelser og kommunikasjon med omverdenen 
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6 Resultat- og relevanskvalitet 
God gjennomføringsgrad og høy kandidatproduksjon er tegn på kvalitet og et god designet 

studieprogram. Studieprogrammene skal utdanne kandidater med relevant kompetanse som 

etterspørres i dag og i fremtiden.  

Samarbeid med eksterne partnere skal være en integrert og naturlig del i alle studieprogram 

– Strategisk plan 2021-2025 

6.1 Gjennomføringsgrad og kandidatproduksjon 
Gjennomføring på normert tid2 er en sentral styringsparameter som 

Kunnskapsdepartementet er spesielt opptatt av i sin dialog med institusjonene. Tall fra 

HKDIRs «Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022» viser at NIH ligger over det nasjonale 

gjennomsnittet for Statlige institusjoner på både bachelor- og masternivå (Tabell 1 og 2).  

Tabell 1. Andel (n, %) som fullfører på normert tid på bachelornivå.  

Institusjon     

Kull 2016-19 Kull 2017-20 Kull 2018-21 

  Antall   

Fullført 

på norm. 

tid i % 

  Antall   

Fullført 

på norm. 

tid i %   

  Antall   

Fullført på 

norm. tid i 

% 

Norges idrettshøgskole 213 62,9 211 62,1 276 65,2 

Norges Handelshøyskole 489 56,4 459 63,0 451 64,7 

Kunsthøgskolen i Oslo 121 69,4 129 76,0 132 74,2 

Gjennomsnitt statlige inst. 37 337 48,8 37 151 50,7 37 198 53,5 

 

Tabell 2. Andel (n, %) som fullfører på normert tid på masternivå.  

Institusjon 

  2017-19     2018-20    2019-21   

  Kull   

Fullført 

på norm. 

tid (%)  

  Kull   

Fullført 

på norm. 

tid (%)  

  Kull   

 Fullført på 

norm. tid 

(%)   

Norges idrettshøgskole 115 64,3 92 67,4 118 74,6 

Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo 

39 41,0 30 66,7 34 67,6 

Norges Handelshøyskole 739 79,0 751 77,0 771 85,5 

Kunsthøgskolen i Oslo 87 83,9 67 89,6 97 68,0 

Norges Musikkhøgskole 98 40,8 94 58,5 72 54,2 

Gjennomsnitt for statlige inst.  11 131 54,6 11 563 52,2 12 336 56,3 

 

 

 
2 Gjennomføringsgrad normert tid viser til antall studenter i et kull som starter ett år og avlegger grad 
på forventet tid (3 år for bachelor og 2 år for master). Tallene tar ikke hensyn til suppleringsopptak, 
tilpasninger for toppidrettsstudenter, flytting mellom institusjoner og studieprogrammer etc. 
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Selv om målet bør være at så mange som mulig gjennomfører sine studier uten forsinkelser, 

er det mange faktorer som bidrar til å forklare at gjennomføringsgraden ikke er høyere. 

Studentene som inngår som del av kullet er personer registrert på første semester. Noen 

studenter vil ha denne statusen uten å møte opp til verken undervisning eller eksamen. Det 

er ikke reelt å forvente at alle studenter gjennomfører på normert tid. Endringer i 

livssituasjon, endringer i utdanningsvalg og andre faktorer vi ikke kan påvirke spiller inn. Et 

visst frafall vil derfor være naturlig.  

Ser vi på tallene for gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan ligger NIH på over 90% 

gjennomføringsprosent av planlagte studiepoeng (over tid). Dette indikerer at svært mange 

av de som ikke faller i fra gjennomfører sine studier i henhold til planlagt progresjon.  

Gitt at frafall på institusjonsnivå ligger relativt stabilt over tid, vil et økt inntak av studenter 

være et åpenbart tiltak for å øke kandidatproduksjonen. NIHs evne til å gjøre dette påvirkes 

blant annet av faktorer som søkermasse, lokal infrastruktur og undervisnings- og 

veiledningsressurser.  

6.2 Arbeidslivsrelevans 
NIH gjennomførte kandidatundersøkelse våren 2020 for kandidater som fullførte studiene i 

2015-2019. Resultatene fra kandidatundersøkelsen 2020 viser at et flertall av kandidatene 

får relevant jobb tett etter fullført studium. Sammenlignet med 2015 er det også en økende 

tilfredshet rundt ferdighetene studentene tilegnet seg gjennom studiene. Kandidatene trakk 

særlig fram at NIHs utdanninger bidrar til generisk kompetanse som samarbeidsevne, 

formidlingsevne og evne til refleksjon. Et stort flertall får jobb i Oslo-regionen etter fullført 

studium. 

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2021 (halvtårsundersøkelsen) som går til 

mastergradskandidater omtrent 6 mnd. etter fullført utdanning viser at 88,2 % av NIHs 

kandidater (N=34) var yrkesaktive på undersøkelsestidspunktet. 66,7 % oppgir at de føler 

mastergrad er passende nivå for den jobben de har. 36,4 % svarer videre at de synes 

innholdet i utdanningen passer godt med arbeidsoppgavene i jobben, mens 48,5 % oppgir at 

utdanningen passer middels godt med arbeidsoppgavene i jobben. 63,6 % oppgir at de får 

utnyttet egne kunnskaper og ferdigheter i jobben. På konkret spørsmål om hvor fornøyd de 

er med studiets relevans for arbeidslivet svarer 47,5 % at de er litt fornøyde og 27,5 % at de 

er svært fornøyde. Totalt på dette spørsmålet er altså 75 % fornøyd med studiets relevans 

for arbeidslivet.  

NOKUT har det siste året gjennomført prosjekter som har sett nærmere på 

lektorutdanningene og PPU. PPU-kullene fra 2018-2020 var inkludert i prosjektet. På 

spørsmålet «I hvilken grad vil du si overgangen mellom utdanning og yrke var utfordrende?» 

var det kun 8 % av NIHs kandidater som ga uttrykk for at overgangen var problematisk 

(N=109). Vi velger å tolke dette som at NIHs PPU-utdanning har vært godt tilpasset kravene 

i arbeidslivet de senere år. Det kan i forbindelse med denne undersøkelsen også nevnes at 

39 % av PPU-kandidatene fra NIH ikke hadde jobb i skoleverket (den høyeste andelen i et 

spenn fra 24 % til 39 % for alle institusjonene), men rapporten fra NOKUT spesifiserer ikke 

årsaken til dette.  

Det er på bakgrunn av de tallene vi har tilgang til mulig å si at det er få kandidater med 

registrert arbeidsledighet. Kandidater som er i arbeid, opplever også at utdanningen fra NIH 

er relevant for den jobben de har. En av utfordringen med å vurdere slike svar ligger i å 

definere et nivå for hva vi regner som akseptable tall i slike undersøkelser. Den første 

jobben etter endt utdanning vil for mange være mindre relevant enn påfølgende jobber, ikke 

minst for utdanninger som ikke har en tydelig profesjonstilhørighet. At våre kandidater 
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vurderer relevans såpass bra som de gjør i ulike sammenhenger kan tyde på at vi treffer 

behov i arbeidsmarkedet ganske godt med vår studieportefølje.  

I henhold til vedtak i Studieutvalget (SU) 35/2020 skal neste lokale kandidatundersøkelse 

gjennomføres i løpet av 2023.  

6.3 Samarbeid med eksterne partnere 
Systematisk samarbeid med arbeidslivet ble i år løftet frem som et av tre sentrale punkter til 

diskusjon i dialogmøtene. Gjennom programrapporter og dialogmøter ser vi at 

programledere vurderer kontakten med praksisfeltet (i ulike former) som jevnt over god.  

NIHs studieportefølje har etter de senere års revisjoner et godt innslag av praksisordninger 

og annen kontakt med arbeidslivet (gjesteforelesere, oppgaveskriving, innovasjonsseminarer 

m.m.). Det er imidlertid få som har et fungerende samarbeid eller møtepunkt med 

arbeidslivet der innhold og relevans i programmet diskuteres jevnlig og systematisk.  

I NIHs forslag til utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet er det systematiske 

samarbeidet med arbeidslivet med som et eget punkt. SU har jobbet med problemstillingen 

over tid. I SU-sak 10/2018 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe som skulle levere forslag til 

modeller for systematisk samarbeid med arbeidslivet på programnivå. Senere samme år 

(SU-sak 34/2018) ble rapporten fra arbeidet presentert for SU. Vedtak i den aktuelle saken 

ble et ønske om bredere høringsrunde. Da saken var oppe i SU våren 2019 (SU-sak 

23/2019) ble den foreslåtte modellen ikke vedtatt. Isteden ba SU om at det ble åpnet for 

lokale tilpasninger til organisering av arbeidslivets representasjon og innspill på 

programnivå. Som en konsekvens av dette har NIH ikke en omforent modell for dette på 

programnivå, samtidig som vi heller ikke har et fungerende Råd for samarbeid med 

arbeidslivet (RSA) på institusjonsnivå.  

Med utgangspunkt i status for dette arbeidet ved NIH og våre ambisjoner gjennom 

utviklingsavtalen med KD anbefaler SU at det videre arbeidet med denne problemstillingen 

løftes til faglig ledelse i kommende institusjonelle handlingsplaner.  

6.4 Status resultat- og relevanskvalitet 
- Høy gjennomføringsgrad relativt til sektoren 

- NIHs utdanninger oppleves som arbeidslivsrelevante 

- Det er lav andel arbeidsledige blant NIHs kandidater 

- Bred og variert kontakt med arbeidslivet i studieprogrammene 

- Systematisk samarbeid med arbeidslivet på institusjons- og programnivå er ikke 

tilfredsstillende 
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7 Vedlegg – figurer – tabeller 
 

Kvinneandel 2020 og 2021 

 Studium 
Totalt antall 

stud. 
Kvinneandel 

2021 
Kvinneandel 

2020  

Antall 
kvinner 

HELTID        HELTID 

1BA FKI - - 54 %    

1BA FL 32 25 % 28 %  8 

1BA SPM 35 34 % 38 %  12 

1BA TI 37 43 % 49 %  16 

1BA THP 75 59 % 56 %  44 

IS 33 64 % 55 %  21 

2BA FKI 37 51 % 56 %  19 

2BA FL 25 32 % 36 %  8 

2BA SPM 44 34 % 50 %  15 

2BA TI 41 39 % 36 %  16 

2BA THP 75 53 % 53 %  40 

3BA FKI 40 55 % 30 %  22 

3BA FL 16 31 % 33 %  5 

3BA SPM 43 49 % 28 %  21 

3BA TI 29 38 % 46 %  11 

3BA THP 67 51 % 42 %  34 

FAF 17 59 % 75 %  10 

PPU 37 38 % 41 %  14 

IKU - avlyst - - -    

LUPE 41 56 % -  23 

MAIVI, inkl EMA 110 30 % 52 %  33 

MA FYS 21 43 % -  9 

Totalt heltid 855 45 % 46 %  381 

  
 

    

DELTID        DELTID 

KRD1  11 82 % 70 %  9 

KRD2  - - 25 %    

FLD1  - - 84 %    

FLD2  32 66 % -  21 

Totalt deltid 43 70 % 76 %  30 

 
  

    

TOTALT NIH  898 46 % 48 %  411 
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Poenggrenser 2021 og 2020 

Studium Kort  Kvote Studieår 
 2021 2020 
 Hoved Etter Hoved Etter 

BA Trening, helse og 
prestasjon 

BA THP Ordinær (ORD) 
54,7 53,9 53,9 52,8 

    Førsteg. (ORDF) 49,6 48,6 49,9 47,9 
BA Sport Management BA SPM Ordinær (ORD) 52,6 52,2 53,1 52,1 
    Førsteg. (ORDF) 47,6 46,7 47,9 47,1 
BA Trenerrollen og 
idrettspsykologi 

BA TI Ordinær (ORD) 
54,3 53,8 54,3 54 

    Førsteg. (ORDF) 49,5 49 49,2 48,8 
Lærerutdanning 
kroppsøving og idrett 

LUPE Ordinær (ORD) 
54,3 52,6   

    Førsteg. (ORDF) 49,6 47,2 50 49,1 
BA Friluftsliv BA FRI Ordinær (ORD) 51,2 44,3 49,2 49,2 
    Førsteg. (ORDF) 40,9 Alle 42,9 42,8 
Idrett og samfunn IS Ordinær (ORD) 53,4 51,7 56,3 54 
    Førsteg. (ORDF) 48,3 46,5 48,5 47,2 
BA Friluftsliv 2BA FRI   Alle Alle 40 Alle 
BA Sport Management 2BA SPM   35 28,33 35 35 
BA Trenerrollen og 
idrettspsykologi 

2BA TI   
32,73 30,83 40,11 40,11 

BA Trening, helse og 
prestasjon 

2BA THP   
30 22,5 35 35 

European Master in 
Health and Physical 
Activity 

EMA   

36,3 Alle Avlyst Avlyst 

Idrettsfysioterapi*** 
MA IF   

135,9 132 
Ingen 

opptak 
Idrett, kultur og 
utviklingssamarbeid 

IKU   
Avlyst Avlyst Avlyst 

Fysisk aktivitet og 
funksjonshemming* 

FAF   
129,09 Alle 125,33 37,78 

Praktisk pedagogisk 
utdanning** 

PPU   
Alle Alle 30,83 Alle 

Merknader: * søkere i gruppe en får 100 poeng «ekstra» ** Søkere med master i idrett får 

100 poeng «ekstra» *** Søkere med praksis får 100 poeng «ekstra» 
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Gjennomstrømming bachelor etter revisjon (normert og +1 semester) 

Startår Studieprogram Gran
d 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 
HØST 

BAFKI 
Faglærer i 
kroppsøving 
og idrettsfag 

Aktive 52 49   48 49 36 36 3 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

49 0 0 0 12 12 43 44 

Andel_kvalifikas
joner 

94,23
% 

0,00
% 

  0,00
% 

23,08
% 

23,08
% 

82,69
% 

84,62
% 

BAFL 
Bachelor i 
friluftsliv 

Aktive 31 30   18 17 16 16 2 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

14 0 0 0 0 0 12 13 

Andel_kvalifikas
joner 

45,16
% 

0,00
% 

  0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

38,71
% 

41,94
% 

BASPM IS 
Bachelor i 
Sport 
Management/i
drett og 
samfunn 

Aktive 37 35   34 34 32 30 3 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

27 0 0 0 0 0 24 25 

Andel_kvalifikas
joner 

72,97
% 

0,00
% 

  0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

64,86
% 

67,57
% 

BATHP 
Bachelor i 
trening, helse 
og prestasjon 

Aktive 70 68   54 55 54 52 6 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

47 0 0 0 0 0 42 43 

Andel_kvalifikas
joner 

67,14
% 

0,00
% 

  0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

60,00
% 

61,43
% 

BATI Bachelor 
i trenerrollen 
og 
idrettspsykolo
gi 

Aktive 40 35   34 32 32 32 9 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

25 0 0 0 0 0 21 21 

Andel_kvalifikas
joner 

62,50
% 

0,00
% 

  0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

52,50
% 

52,50
% 

2019 
HØST 

BAFKI 
Faglærer i 
kroppsøving 
og idrettsfag 

Aktive 48 45 44 42 42 34 35 2 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

40 0 0 0 6 7 40 40 

Andel_kvalifikas
joner 

83,33
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

12,50
% 

14,58
% 

83,33
% 

83,33
% 

BAFL 
Bachelor i 
friluftsliv 

Aktive 31 30 27 22 19 13 12 3 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

10 0 0 0 1 2 10 10 

Andel_kvalifikas
joner 

32,26
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

3,23
% 

6,45
% 

32,26
% 

32,26
% 

BASPM IS 
Bachelor i 
Sport 
Management/i
drett og 
samfunn 

Aktive 48 48 48 44 45 36 36 4 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

38 0 0 0 8 8 37 38 

Andel_kvalifikas
joner 

79,17
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

16,67
% 

16,67
% 

77,08
% 

79,17
% 

BATHP 
Bachelor i 
trening, helse 
og prestasjon 

Aktive 98 93 86 74 69 51 50 9 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

51 0 0 0 12 13 49 51 

Andel_kvalifikas
joner 

52,04
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

12,24
% 

13,27
% 

50,00
% 

52,04
% 

BATI Bachelor 
i trenerrollen 
og 
idrettspsykolo
gi 

Aktive 51 49 46 38 34 28 27 5 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

24 0 0 0 5 6 23 24 

Andel_kvalifikas
joner 

47,06
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

9,80
% 

11,76
% 

45,10
% 

47,06
% 
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Gjennomstrømming – linjeinndelt – bachelor etter revisjon 

Start
år 

Studieprogram Gran
d 
Total 

1 2 3 4 5 6 

2018 
HØS
T 

BATI Bachelor i 
trenerrollen og 
idrettspsykologi 
(TRENERROLLEN) 

Aktive 17 17   17 16 16 16 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

11 0 0 0 0 0 11 

Andel_kvalifika
sjoner 

64,7
1% 

0,00
% 

  0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

64,7
1% 

2019 
HØS
T 

BATI Bachelor i 
trenerrollen og 
idrettspsykologi 
(TRENERROLLEN) 

Aktive 13 13 13 10 9 6 5 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

9 0 0 0 3 4 9 

Andel_kvalifika
sjoner 

69,2
3% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

23,0
8% 

30,7
7% 

69,2
3% 

 

Start
år 

Studieprogram Gran
d 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 
HØS
T 

BATI Bachelor i 
trenerrollen og 
idrettspsykologi 
(IDRETTSPSY-
KOLOGI) 

Aktive 14 14   12 11 11 11 1 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

10 0 0 0 0 0 10 10 

Andel_kvalifikas
joner 

71,43
% 

0,00
% 

  0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

71,43
% 

71,43
% 

2019 
HØS
T 

BATI Bachelor i 
trenerrollen og 
idrettspsykologi 
(IDRETTSPSY-
KOLOGI) 

Aktive 32 32 31 26 24 20 20 3 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

15 0 0 0 2 2 14 15 

Andel_kvalifikas
joner 

46,88
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

6,25
% 

6,25
% 

43,75
% 

46,88
% 

 

Start
år 

Studieprogram Gran
d 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 
HØS
T 

BATHP Bachelor i 
trening, helse og 
prestasjon 
(TRENING OG 
PRESTASJON) 

Aktive 25 25   25 25 25 24 2 

Akkumulerte 
Kvalifikasjon
er 

24 0 0 0 0 0 22 23 

Andel_kvalifi
kasjoner 

96,0
0% 

0,00
% 

  0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

88,0
0% 

92,0
0% 

2019 
HØS
T 

BATHP Bachelor i 
trening, helse og 
prestasjon 
(TRENING OG 
PRESTASJON) 

Aktive 33 33 33 32 31 26 25 5 

Akkumulerte 
Kvalifikasjon
er 

21 0 0 0 2 3 21 21 

Andel_kvalifi
kasjoner 

63,6
4% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

6,06
% 

9,09
% 

63,6
4% 

63,6
4% 

 

Start
år 

Studieprogram Gran
d 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 
HØS
T 

BATHP Bachelor i 
trening, helse og 
prestasjon 
(FAH) 

Aktive 27 27   27 27 27 26 2 

Akkumulerte 
Kvalifikasjon
er 

21 0 0 0 0 0 20 20 

Andel_kvalifi
kasjoner 

77,7
8% 

0,00
% 

  0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

74,0
7% 

74,0
7% 

Aktive 35 35 35 35 35 22 22 1 



   
 

19 
 

2019 
HØS
T 

BATHP Bachelor i 
trening, helse og 
prestasjon 
(FAH) 

Akkumulerte 
Kvalifikasjon
er 

30 0 0 0 10 10 28 30 

Andel_kvalifi
kasjoner 

85,7
1% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

28,5
7% 

28,5
7% 

80,0
0% 

85,7
1% 

 

Gjennomstrømming master – totalt og linjedelt 

Start
år 

Studieprogram Gra
nd 
Tota
l 

1 2 3 4 5 6 7 

201
8 
HØS
T 

EMA European Master in 
Physical Activity and 
Health 

Aktive 5 5   5 5 1     

Akkumulerte 
Kvalifikasjon
er 

5 0 0 0 4 5 5 5 

Andel_kvalifi
kasjoner 

100,
00% 

0,00
% 

  0,00
% 

80,0
0% 

100,
00% 

    

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Aktive 84 83 0 79 78 18 12 6 

Akkumulerte 
Kvalifikasjon
er 

74 0 1 1 57 63 71 72 

Andel_kvalifi
kasjoner 

88,1
0% 

0,00
% 

1,19
% 

1,19
% 

67,8
6% 

75,0
0% 

84,5
2% 

85,7
1% 

201
9 
HØS
T 

EMA European Master in 
Physical Activity and 
Health 

Aktive 1 1 1 1 1       

Akkumulerte 
Kvalifikasjon
er 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Andel_kvalifi
kasjoner 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

      

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Aktive 94 94 94 89 89 15 10 3 

Akkumulerte 
Kvalifikasjon
er 

80 0 0 1 69 75 80 80 

Andel_kvalifi
kasjoner 

85,1
1% 

0,00
% 

0,00
% 

1,06
% 

73,4
0% 

79,7
9% 

85,1
1% 

85,1
1% 

MAIF Master i 
idrettsfysioterapi 

Aktive 19 19 19 19 18 1     

Akkumulerte 
Kvalifikasjon
er 

19 0 0 0 16 19 19 19 

Andel_kvalifi
kasjoner 

100,
00% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

84,2
1% 

100,
00% 

    

202
0 
HØS
T 

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Aktive 79 76 73 73 72 15     

Akkumulerte 
Kvalifikasjon
er 

49 0 0 0 49 49 49 49 

Andel_kvalifi
kasjoner 

62,0
3% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

62,0
3% 

62,0
3% 

    

 

MA - Coaching og psykologi 

Start
år 

Studieprogram Gran
d 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 
HØS
T 

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Aktive 18 17   16 16 3 3 2 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

13 0 0 0 11 11 12 12 

Andel_kvalifika
sjoner 

72,22
% 

0,00
% 

  0,00
% 

61,11
% 

61,11
% 

66,67
% 

66,67
% 

Aktive 17 17 17 16 16 4 3 2 
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2019 
HØS
T 

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

12 0 0 0 9 11 12 12 

Andel_kvalifika
sjoner 

70,59
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

52,94
% 

64,71
% 

70,59
% 

70,59
% 

2020 
HØS
T 

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Aktive 12 12 12 11 11 6     

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

6 0 0 0 6 6 6 6 

Andel_kvalifika
sjoner 

50,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

50,00
% 

50,00
% 

    

 

MA – Fysisk prestasjonsevne 

Start
år 

Studieprogram Gran
d 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 
HØS
T 

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Aktive 11 11   10 9 2 0 1 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

10 0 0 0 7 8 9 10 

Andel_kvalifika
sjoner 

90,91
% 

0,00
% 

  0,00
% 

63,64
% 

72,73
% 

81,82
% 

90,91
% 

2019 
HØS
T 

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Aktive 21 21 21 20 20 3 3 1 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

19 0 0 1 16 17 19 19 

Andel_kvalifika
sjoner 

90,48
% 

0,00
% 

0,00
% 

4,76
% 

76,19
% 

80,95
% 

90,48
% 

90,48
% 

2020 
HØS
T 

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Aktive 16 15 14 15 15 2     

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

10 0 0 0 10 10 10 10 

Andel_kvalifika
sjoner 

62,50
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

62,50
% 

62,50
% 

    

 

MA – Idrettsmedisinske fag 

Start
år 

Studieprogram Gran
d 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 
HØS
T 

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Aktive 19 19   19 19 2 2 2 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

17 0 0 0 15 16 16 16 

Andel_kvalifika
sjoner 

89,47
% 

0,00
% 

  0,00
% 

78,95
% 

84,21
% 

84,21
% 

84,21
% 

2019 
HØS
T 

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Aktive 20 20 20 18 18 2     

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

18 0 0 0 16 18 18 18 

Andel_kvalifika
sjoner 

90,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

80,00
% 

90,00
% 

    

2020 
HØS
T 

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Aktive 17 16 16 17 17 2     

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

13 0 0 0 13 13 13 13 

Andel_kvalifika
sjoner 

76,47
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

76,47
% 

76,47
% 

    

 

MA – Kroppsøving og pedagogikk 

Startå
r 

Studieprogram Grand 
Total 

1 2 3 4 5 6 

Aktive 19 19   19 19 6 4 
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2018 
HØST 

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

19 0 0 0 13 15 19 

Andel_kvalifikasj
oner 

100,0
0% 

0,00
% 

  0,00
% 

68,42
% 

78,95
% 

100,0
0% 

2019 
HØST 

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Aktive 19 19 19 18 18 5 4 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

15 0 0 0 12 13 15 

Andel_kvalifikasj
oner 

78,95
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

63,16
% 

68,42
% 

78,95
% 

2020 
HØST 

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Aktive 18 18 17 17 17 2   

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

13 0 0 0 13 13 13 

Andel_kvalifikasj
oner 

72,22
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

72,22
% 

72,22
% 

  

 

MA – Kultur og samfunn 

Startå
r 

Studieprogram Grand 
Total 

1 2 3 4 5 6 

2018 
HØST 

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Aktive 17 17 0 15 15 5 3 

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

15 0 1 1 11 13 15 

Andel_kvalifikasj
oner 

88,24
% 

0,00
% 

5,88
% 

5,88
% 

64,71
% 

76,47
% 

88,24
% 

2019 
HØST 

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Aktive 17 17 17 17 17 1   

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

16 0 0 0 16 16 16 

Andel_kvalifikasj
oner 

94,12
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

94,12
% 

94,12
% 

  

2020 
HØST 

MA Master i 
idrettsvitenskap 

Aktive 16 15 14 13 12 3   

Akkumulerte 
Kvalifikasjoner 

7 0 0 0 7 7 7 

Andel_kvalifikasj
oner 

43,75
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

43,75
% 

43,75
% 
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