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SAMMENDRAG  

Det var en kraftig økning på 47 % i det totale søkertallet til våre grunnstudier gjennom Samordna 

opptak studieåret 2018-2019 sammenlignet med 2017-2018. I samme periode var det økning i 

studentdimensjoneringen totalt på grunnstudiene fra 200 til 240 og dimensjoneringen i 

bachelorporteføljen økte fra 140 til 180. Dette et betyr at NIH på sikt vil øke kandidatproduksjonen 

med ca. 29 % på lavere grad. Studiestartundersøkelsen viser at en stor andel av søkerne velger NIH 

fordi det er en anerkjent høgskole. Det er stort sett kjønnsbalanse blant studentene på NIH (noen flere 

menn), men det er få studenter med flerkulturell bakgrunn.  

Studenters faglige tidsbruk er en nasjonal styringsparameter. Studentenes studieinnsats brukes som 

en viktig indikator for studentenes læring med utgangspunkt i at høy studieinnsats er en forutsetning 

for at studentene får et godt læringsutbytte. Ved NIH var rapportert tidsbruk 25,6 timer i 2018 og dette 

er lavest i sektoren. Studentenes tidsbruk ved NIH har i perioden 2015-2018 ligget godt under 

gjennomsnittet i sektoren. 

Et av de sentrale elementene som skal bidra til kvalitet i studietilbudene ved NIH er at de vitenskapelig 

ansatte har tilstrekkelig og relevant utdanningsfaglig kompetanse. NIH skal i løpet av 2020 utvikle 

kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse. Det er rom for forbedring innen bruk av 

undervisningsteknologi og NIH vil fra våren 2020 tilby kurs innenfor digital kompetanse/digitale verktøy 

til støtte av studenters læring som en del av den utdanningsfaglige kompetansehevingen. 

Det er etablert flere arenaer for dialog om studiekvalitet på NIH og dialogmøter med alle 

fagseksjonene inngår nå som en del av det systematiske kvalitetsarbeidet. Samtidig så er det rom for 

forbedring i koordineringen mellom undervisere og emneansvarlige og mellom emneansvarlige og 

programledere. Dette er særlig tydelig i 1. året av bachelorgradene. 

Det er viktig at studentene som begynner og går på NIH møter et fagmiljø som har ambisiøse mål og 

klare forventninger til studentene om utveksling og hvor de burde dra. Det må også tilrettelegges for 

utveksling på en god måte på alle studieprogrammer. Det er særlig forbedringspotensial for utveksling 

på masternivå.  

NIH har vedtatt en modell for systematisk samarbeid med arbeidslivet på programnivå. Ambisjonen er 

at arbeidslivet skal tydeligere inn i studieprogramutvikling. Det jobbes samtidig med utvikling av 

praksisordninger for studenter på alle bachelorprogrammer og bedre administrasjon av praksis på 

tvers av fagmiljøer. 

Andelen bachelorstudenter som fullførte på normert tid i 2018 var 61,6 %. Dette er høyere enn snittet i 

statlig sektor som i samme periode var 47 %. Gjennomføringsgraden på normert tid på master var 

54,6 % i 2018 og det er noe høyere enn snittet i statlig sektor som i samme periode var 50,5 %. Det er 

forskjell i gjennomføringsgrad mellom fagseksjonene på master.  
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KAPITTEL 1. INNLEDNING 

Årsrapporten til styret er satt opp i henhold til håndbok for kvalitetssikring av utdanning ved Norges 

idrettshøgskole (kvalitetshåndboken). Her omtales forhold som vedrører inntakskvalitet, 

undervisningskvalitet, programkvalitet, og resultat- og relevanskvalitet. Årsrapporten bygger på 

nøkkeltall, programrapporter fra programledere for studiene, dialogmøter med seksjonene, 

Studiebarometeret (www.studiebarometeret.no), programevalueringer, kandidatundersøkelser, saker 

som har vært til behandling i studieutvalget (SU) og styret, 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 (studentutveksling, gjennomføringsgrad). I årsrapporten til styret om kvalitetsarbeidet vil 

det fremgå en vurdering av resultater fra det systematiske kvalitetsarbeidet og det foreslås også 

kvalitetsfremmende tiltak. Tiltak for det kommende året skal fastsettes av styret ved behandling av 

årsrapportene til styret om kvalitetsarbeidet, og skal framkomme i overordnet virksomhetsplan (OVP).  

 

 
 

Figur 1: Oversikt over viktige elementer i utdanningskvaliteten. 

 

NIHs kvalitetssystem  

I forbindelse med årsrapport til styret om kvalitetsarbeidet, vil behov for utvikling og endring av 

kvalitetssikringssystemet bli vurdert. Revisjoner av kvalitetssikringssystemet som følger av dette, 

medfører revisjon av kvalitetshåndboken. Gjeldende kvalitetshåndbok for NIH ble vedtatt av styret den 

3. mai 2018. SU behandlet forslag til endringer i kvalitetshåndboken i SU-møtet den 26. november 

(SU-sak 52/19). Endringene som ble diskutert i SU var hovedsakelig følgende: 

• Dialogmøter inn som en del av det systematiske kvalitetsarbeidet 

• Oppdateringer i rollebeskrivelser  

• Hyppighet på anonym emneevaluering   

Revidert kvalitetshåndbok gjennomgått i SU legges fram for styret i en egen sak i dette møtet. I løpet 

av 2020 vil kvalitetssystemet digitaliseres og tilgjengeliggjøres på en enda bedre måte både for interne 

og eksterne brukere.  

Utdannings-

kvalitet

Inntakskvalitet
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kvalitet

Program-
kvalitet

Resultat- og 
relevanskvalitet

Rammekvalitet

http://www.studiebarometeret.no/
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KAPITTEL 2. INNTAKSKVALITET 

Med inntakskvalitet menes blant annet studentenes motivasjon for å søke, karakternivå og 

studentmassens sammensetning. 

NIH gjennomfører årlig en studiestartundersøkelse med spørsmål om hvorfor de nye studentene 

valgte å søke til NIH, informasjonskanaler og studentenes erfaringer med studiestart og fadderuke. 

Resultatene fra høsten 2018 viser at valget om å studere på NIH henger mye sammen med at NIH er 

en anerkjent høgskole, men gode treningsfasiliteter og spennende jobbmuligheter kommer også høyt 

opp. Det har vært jobbet mye med å synliggjøre karrieremuligheter for potensielle studenter med blant 

annet egne karrieresider og videoer med tidligere studenter. Spennende jobbmuligheter ble lagt inn 

som ny kategori i undersøkelsen i 2018 (tabell 1). 

 
Tabell 1: Hvorfor valgte du å studere ved NIH? Svarfordeling studiestartundersøkelsen 2017- 2018. 

  

 
Det var en kraftig økning på 47 % i det totale søkertallet til våre grunnstudier gjennom Samordna 

opptak (SO) studieåret 2018-2019 sammenlignet med 2017-2018. NIH har svært mange søkere per 

studieplass og ligger suverent på topp nasjonalt innen fagområdet idrett med 1/3 av førstevalgsøkerne 

(1434). Dette representerer et snitt på 6 førstevalgsøkere per studieplass og enkelte studier på NIH 

har rundt 9 førstevalgsøkere per studieplass. De gode søkertallene kan ha sammenheng med at NIH 

lanserte en revidert studieportefølje i 2018 med totalt 5 bachelorgrader. NIH hadde fram til 2017-18 to 

bachelorgrader. Det var også en økning i studentdimensjoneringen totalt på grunnstudiene fra 200 i 

2017-18 til 240 i 2018-19 (tabell 1 og 2). Dimensjoneringen i bachelorporteføljen økte fra 140 til 180 

og det betyr at NIH på sikt vil øke kandidatproduksjonen med ca. 29 % på lavere grad.  

Se for øvrig STY-SAK 32/18 og STY-O-SAK 21/18 for en komplett oversikt over søker- og studenttall 

for 2018-2019. 

 
 
Tabell 2: Søkertall NIHs grunnstudier 2016 – 2018. Studieprogram markert med rødt er lagt ned fra 2018-2019. 

 
 
 
  

2017 2018

Anerkjent høgskole 72 % 66 %

Høyt faglig nivå på foreleserne 46 % 42 %

Hørt mye bra om skolen fra venner og bekjente 50 % 42 %

Gode treningsfasiliteter 42 % 50 %

Spennende jobbmuligheter - 50 %

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

Bachelor i idrettsvitenskap - 105 105 - 537 504 - 5,1 4,8

Bachelor friluftsliv 30 - - 75 - - 2,5 - -

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 40 35 35 163 188 171 4,1 5,4 4,9

Bachelor Sport management/ idrett og samfunn 35 - - 308 - - 8,8 - -

Bachelor trenerrollen og idrettspsykologi 35 - - 318 - - 9,1 - -

Bachelor trening, helse og prestasjon 70 - - 459 - - 6,6 - -

Årsstudium Friluftsliv - 30 30 - 119 93 - 4,0 3,1

Årsstudium Idrett og samfunn 30 30 30 111 133 79 3,7 4,4 2,6

I alt 240 200 200 1434 977 847 6,0 4,9 4,2

Planlagte 

studieplasser
Søknader førstevalg

Søknader per 

studieplass
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Tabell 3: Poenggrenser ved hovedopptaket (ORD = Ordinær kvote, ORDF = Kvote for førstegangsvitnemål). 

 
 

Studentsammensetning  

Tilstandsrapport for høyere utdanning 20191 (tall fra 2018) viser oversikt over innvandrere og 

norskfødte med innvandrerforeldre. Oversikten viser både antall studenter i gruppe 1 (EU/EØS-land, 

USA, Canada, Australia og New Zealand) og i gruppe 2 (Asia inkl. Tyrkia, Afrika, Amerika unntatt USA 

og Canada, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa unntatt EU/EØS).  

NIH hadde en liten økning i studenter i gruppe 1 fra 28 studenter til 34 i 2018-2019 og en liten 

nedgang fra 28 til 23 studenter i gruppe 2. Tabell 4 viser andelen gruppe 2-studenter av samlet 

studentmasse på NIH vs. snittet blant statlige institusjoner i sektoren.  

 

Tabell 4: Andelen gruppe 2-studenter av samlet studentmasse i 2015-2018. NIH vs. snittet blant statlige 
institusjoner i sektoren.

 

 

Vi fører ikke noe register for studenter med funksjonsnedsettelser og vi vet derfor ikke med sikkerhet 

hvor mange studenter som hadde funksjonsnedsettelser i studieåret 2018-2019. Det kan være 

studenter som gjennomfører studiene uten å informere studieavdelingen om funksjonsnedsettelsene 

sine (for eksempel milde syns- og hørselsvansker, dysleksi, ADHD, psykiske sykdommer). 

Kjønnssammensetningen på de enkelte studiene varierer fra år til år siden det er relativt få studenter 

som tas opp, men den totale kjønnssammensetningen på NIH er relativt stabil med 46 % andel 

kvinner i 2016, 47 % i 2017 og 43 % i 2018 (tabell 5).  

 
Tabell 5: Kjønnssammensetning (%) på NIH 2016 – 2018. 

 
 
 

  

 
1 Tilstandsrapport for høyere utdanning er Kunnskapsdepartementets presentasjon over utviklingen i sektoren 

og siste års resultater langs sentrale indikatorer. Datagrunnlaget for rapporten er i hovedsak hentet fra Database 
for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Statistisk sentralbyrå. 

ORD ORDF ORD ORDF ORD ORDF

Bachelor friluftsliv 50 41,2 - - - -

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 52,7 47,7 51,3 47,2 51,5 46,2

Bachelor Sport management/ idrett og samfunn 52,6 47,7 - - - -

Bachelor trenerrollen og idrettspsykologi 53,2 49,1 - - - -

Bachelor trening, helse og prestasjon 53,2 48,6 - - - -

Årsstudium Idrett og samfunn 51,7 46,6 51,3 45,3 49,2 43,4

20162018 2017

Gruppe 2-studenter 2015 2016 2017 2018

NIH 1,8 % 2,1 % 2,3 % 2,0 %

Snittet blant statlige institusjoner i sektoren 9,3 % 9,3 % 9,5 % 10,1 %

Kvinner 2016 Menn 2016 Kvinner 2017 Menn 2017 Kvinner 2018 Menn 2018

Heltid 46,0 % 54,0 % 46,0 % 54,0 % 42,0 % 58,0 %

Deltid 43,0 % 57,0 % 53,0 % 47,0 % 45,0 % 55,0 %

Totalt NIH 46,0 % 54,0 % 47,0 % 53,0 % 43,0 % 57,0 %
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KAPITTEL 3. UNDERVISNINGSKVALITET 

Våren 2019 nedsatte SU en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å identifisere og beskrive konkrete 

områder der NIH kan sies å ha utfordringer i kvalitetsarbeidet med utgangspunkt i resultater fra 

Studiebarometeret2 (SB). Arbeidsgruppe Studiebarometeret (Arb.SB) skulle også foreslå 

oppfølgingstiltak på institusjons- og seksjonsnivå innenfor disse områdene. Gruppen har blant annet 

sett på kvalitetsfremmende tiltak på følgende områder; studentenes faglige tidsbruk på studiene, faglig 

tilbakemelding og veiledning, vurderingsformer, studentmedvirking, studentengasjement og bruk av 

digitale verktøy i undervisningen (rapporten følges opp videre i 2020). Det er samtidig verdt å nevne at 

resultatene fra SB viser at studenten på NIH alt i alt, er fornøyd med studieprogrammet de går på og 

mer fornøyd enn gjennomsnittet i sektoren i 2018 (4,14 for NIH vs. gjennomsnitt i sektoren på 4,05 på 

en skala fra 1 til 5 hvor 5 er best).  

STUDENTENES FAGLIGE TIDSBRUK 

Studenters faglige tidsbruk (antall timer brukt på studier per uke) er en nasjonal styringsparameter. 

Studentenes studieinnsats brukes som en viktig indikator for studentenes læring med utgangspunkt i 

at høy studieinnsats er en forutsetning for at studentene får et godt læringsutbytte. I Tilstandsrapport 

for høyere utdanning 2019 vises det til at den norske heltidsstudentens faglige tidsbruk per uke i 

gjennomsnittet i 2018 var 34,2 timer. Ved NIH var tallet 25,6 timer og dette er lavest i sektoren. Den 

rapporterte tidsbruken på studier har vært synkende på NIH i hele perioden 2015-2018 (fra 30,3 i 2015 

til 25,6 i 2018) og studentenes tidsbruk på studiene ved NIH har også i samme periode ligget godt 

under gjennomsnittet i sektoren.  

Tidsbruk på studier er et risikoelement i NIHs risikovurdering for 2020. For å øke studentens 

arbeidsinnsats i 2020 er det i OVP 2020 blant annet foreslått timeplanfestet introduksjonstime i alle 

emner hvor emneansvarlige kan tydeliggjøre og informere om forventninger til studier, og mer bruk av 

studenter som undervisningsassistenter. I dialogmøtene kom det også frem at flere programmer 

vurderer å enten innføre eller videreføre arbeidskrav for å få en jevnere arbeidsbelastning for 

studentene. 

Faglig tilbakemelding og vurdering  
SB sier noe om hvordan studentene oppfatter faglig tilbakemelding i våre studieprogrammer og 

resultatene fra SB 2018 viser at studentene på NIH er mindre fornøyd enn snittet nasjonalt på både 

omfang og kvalitet på tilbakemeldingene (tabell 6).  

 
Tabell 6. Studiebarometeret 2018. Norges idrettshøgskole. Tilbakemelding og veiledning. 

Tilbakemelding og veiledning  NIH  
2018 

Nasjonalt 
snitt 
2018 

NIH 
2017 Hvor tilfreds er du med følgende: 

Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt 2,9 3,1 3,1 

De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 3,3 3,4 3,5 

Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 3,3 3,5 - 

Faglig veiledning og diskusjon med faglig ansatte 3,3 3,3 3,6 

 

Tilbakemeldinger til studenter på arbeid er en viktig del av den faglige utviklingen. Det er fortsatt en del 

variasjon i bruken av de pedagogiske mulighetene som canvas tilbyr, men noen fagmiljøer er i gang 

med å utnytte potensialet i canvas. Hovedinntrykket er likevel at det er rom for enda bedre bruk av de 

pedagogiske mulighetene, som blant annet Canvas gir, til å støtte studenters læringsprosesser 

 
2 Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres i regi av NOKUT. Spørreskjemaet sendes 

ut til ca. 60 000 studenter på de fleste studieprogrammer i Norge. Respondenter er 2. års studenter på bachelor- 
og masternivå. Undersøkelsen gjennomføres i oktober hvert år. Svarprosenter i studiebarometeret varierer litt fra 
år til år, og mellom studieprogrammer. Indeksene går fra 1 (lavest) til 5 (høyeste verdi). 
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gjennom faglige tilbakemeldinger. Konkret kan det nevnes at funksjoner som medstudentvurdering, 

bruk av vurderingsveiledninger, kobling av oppgaver og innleveringer til læringsmål, automatiske 

tilbakemeldinger gjennom tester, studentforberedelser før undervisning etc. i liten grad benyttes.  

Flere programmer vurderer nå å ta i bruk studentassistenter i større grad enn i dag. Det etterlyses 

også sentraliserte tiltak for blant annet å sikre opplæring av studentassistenter. I dialogmøtene med 

fagseksjonene kom det frem forslag om å revidere retningslinjene for kvalitetssikring av 

vurderingsformer og eksamensoppgavesett. Herunder vurderes utvidet bruk av ekstern sensor for en 

vurdering av undervisnings- og vurderingsformer på emnenivå. 

Utdanningsfaglig kompetanse  

Et av de sentrale elementene som skal bidra til kvalitet i studietilbudene ved NIH er at de vitenskapelig 

ansatte har tilstrekkelig og relevant utdanningsfaglig kompetanse. Gjennom en forskriftsendring som 

var til behandling og høring i 2018-2019 er dette konkretisert som grunnleggende ferdigheter innen 

planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende 

kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå). Som et ledd i NIHs 

oppfølging av krav til utdanningsfaglig kompetanse ble det våren 2019 inngått en avtale med LINK 

(UiOs Senter for læring og utdanning) om kjøp av plasser på deres basiskurs i universitetspedagogisk 

kompetanse. NIH rekrutterte fem deltakere som ble påmeldt dette tiltaket. De avslutter sitt kurs i 

desember 2019. Det vil være svært ressurskrevende for NIH å tilby tilsvarende kurs i egen regi, og 

avtalen med LINK er derfor forlenget.  

Gjeldende forskrift har stipulert kravet til omfanget av den grunnleggende kompetansen til å skulle 

være minst 200 timer. Avtalen med LINK vil bare dekke 120 timer, og det har i løpet av året vært 

diskutert ulike modeller for hvordan ansatte skal kunne oppfylle de resterende 80 timene. NIH vil i regi 

av NIHs læringssenter (NIHLS) utvikle og tilby kurs innenfor digital kompetanse/digitale verktøy til 

støtte av studenters læring (30 timer), samt et utviklingsprosjekt som tar utgangspunkt i konkrete 

undervisningstiltak (50 timer). Det vil også være tilbud om kurs i veiledningskompetanse i regi av 

Avdeling for forskning og bibliotek (AFB) (30 timer).  

Forskriftsendringen stilte også krav til at institusjonene skulle utvikle nærmere kriterier for ansattes 

utdanningsfaglige kompetanse og hvordan denne skal dokumenteres. Oppstarten av dette arbeidet 

ble tidlig satt i gang av NIHLS, men det avventes nå med ønske om tydeligere signaler fra UHR. UHR 

har en egen arbeidsgruppe som jobber med oppfølging av dette kravet. I påvente av UHR sitt arbeid 

på området avventer NIH å utvikle kriterier for utdanningsfaglig kompetanse. Dette for å sikre at man 

er i tråd med nasjonale kriterier. NIHLS er i kontinuerlig kontakt med andre institusjoner og UHR 

omkring dette. Arbeidet med utvikling av lokale kriterier for utdanningsfaglig kompetanse bør 

intensiveres i 2020. Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse er en sektorbred utfordring. Det 

mangler et godt verktøy i sektoren for denne typen dokumentasjon. NIHLS vil følge med på den 

nasjonale utviklingen og se til erfaringene som gjøres i andre aktuelle prosjekter i sektoren.  

Stipendiater utgjør en gruppe undervisere som stort sett mangler formell kompetanse innenfor 

undervisning. Disse faller også utenfor forskriftens bestemmelser om kompetansekrav, og kurstilbudet 

til denne gruppen har vært mangelfullt. Vårsemesteret 2019 gjennomførte NIHLS et introduksjonskurs 

i undervisningsplanlegging for stipendiater, noe som ble videreført høsten 2019. Det var 4 stipendiater 

som gjennomførte. I forbindelse med revisjon av ph.d.-programmet er det nå gjort endringer og kurs i 

undervisningsplanlegging er lagt inn som en obligatorisk del av programmet fra høsten 2020.  

Programlederrollen anses av NOKUT for å være en sentral komponent i arbeidet med å sikre kvalitet i 

studieprogrammene. Kompetanseheving innenfor området utdanningsledelse er et tiltak som kan bidra 

til økt kvalitet i utførelse av rollen som programleder. NIH har også innenfor dette kompetanseområdet 

hatt et samarbeid med UiO i året som gikk, der to ansatte har deltatt på kurs.  
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NIHS LÆRINGSSENTER (NIHLS) 

NIHLS er det viktigste institusjonelle virkemiddelet i prosessen med utvikling av vitenskapelig ansattes 

undervisningskompetanse. NIHLS har gjennom året jobbet med dette langs flere ulike akser. Det ble 

høsten 2018 satt opp en rekke kurs/workshops med aktuelle temaer (basert på en behovskartlegging 

fra 2017), men oppslutningen fra de vitenskapelig ansatte var laber. Det er vanskelig å konkludere 

med årsaker til dette, men fra en nasjonal utredning gjort av NOKUT3 kan vi anta at tidspress er en 

sterkt medvirkende faktor. Andre oppgaver (som direkte studentkontakt og undervisningsplanlegging, 

samt krav til forskning og forskningsproduksjon) prioriteres høyere enn egen kompetanseutvikling, selv 

om interessen skulle være til stede.  

NIHLS ivaretar opplæring i pedagogisk bruk av NIHs digitale læringsplattform Canvas. Det viste seg i 

forbindelse med innføringen av Canvas i 2017 å være lav deltakelse på kurs-/opplæringstilbud. En 

uformell gjennomgang av hvordan Canvas ble brukt av de vitenskapelig ansatte ble gjennomført 

høsten 2018. Konklusjonen ble at det gjennomgående er begrenset bruk av de mulighetene som 

læringsplattformen gir, og at det her er store rom for forbedringer. Dette støttes av negative 

studenttilbakemeldinger på bruken av Canvas gjennom blant annet en lokal læringsmiljøundersøkelse. 

NIHLS har gjennom studieåret i noen tilfeller tatt direkte kontakt med emneansvarlig der man har sett 

at forbedringer kan gjøres med enkle grep. Det har også vært gjennomført workshop ved en 

fagseksjon. NIHLS har i tillegg gjennomført oppsøkende virksomhet ved fagseksjonene i forbindelse 

med semesterstart for å tilby hjelp med Canvas. NIHLS gir også støtte til medieproduksjon og 

tilrettelegging for bruk av digitale medier i undervisning. Det har gjennom studieåret vært flere 

enkeltpersoner innom for denne type aktivitet. Oppfatningen er at det å utvikle undervisningen sin 

gjennom å teste ut student- og læreraktiviteter med utgangspunkt i digitale verktøy primært er drevet 

av noen få ildsjeler, og at dette ikke er noe som fokuseres spesielt i studieprogrammene eller ved 

fagseksjonene. Bruken spenner imidlertid bredt. NIHLS oppfatter også tydelig at de som benytter 

tjenestene i læringssenteret har utbytte av dette, og setter stor pris på det de får igjen for å ta kontakt. 

Dette inntrykket er bekreftet gjennom dialogmøtene med fagseksjonene. 

Fagmiljøenes kontakt med NIHLS spenner bredt og det virker som om kjennskapet til enheten har blitt 

litt bedre i organisasjonen gjennom dette året. Det er imidlertid et stort potensial for bedre utnyttelse av 

ressursene tilknyttet NIHLS, spesielt knyttet til temaer som pedagogisk bruk av Canvas, bruk av 

relevante digitale verktøy til støtte av læringsprosesser, samstemt undervisning og 

undervisningsplanlegging og studentaktive læringsformer. I løpet av 2019 ble ordningen med utlysning 

av satsningsmidler til utvikling av undervisningskvalitet videreført, og det ble levert søknader på flere 

interessante prosjekter som følges opp av NIHLS.  

Styret ved NIH vedtok et helhetlig meritteringssystem for undervisning i mai 2019 (Sak 36/19). Planen 

er at NIH skal åpne opp for søknader vinteren 2020 og NIHLS vil ha en viktig rolle i veiledning av 

søkere.  

 

 

 

  

 
3 Tidspress i undervisning og veiledning i høyere utdanning. En utfordring for kvalitet i utdanningen? En 
oppfølging av funn i Underviserundersøkelsen for 2017. NOKUTs utredninger og analyser, september 2019. 
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KAPITTEL 4. PROGRAMKVALITET 

Høsten 2019 ble det innført dialogmøter mellom fagseksjonene (seksjonsledelse og 

studieprogramledere) og ledelsen representert ved prorektor og studiesjef. Målet er en tettere dialog 

om det systematiske kvalitetsarbeidet på programnivå. Erfaringen etter første gjennomføring er svært 

god og det kom fram flere eksempler på godt kvalitetsarbeid på seksjonene og forslag til 

kvalitetsutvikling på både program- og institusjonsnivå. Enkelte forslag til tiltak er også inkludert i 

forslag til OVP 2020. Referat fra dialogmøtene er vedlagt årsrapporten som en del av det systematiske 

kvalitetsarbeidet ved NIH. 

Det er etablert flere andre arenaer for utviklingsorienterte dialoger på emne-, program-, seksjons- og 

institusjonsnivå. Eksempler på dette er samling for programledere en gang i semesteret hvor aktuelle 

saker diskuteres på tvers av programmer og seksjoner. Seksjon for kroppsøving og pedagogikk har et 

eget programlederråd for studieprogramledere og seksjonsleder som møtes minimum en gang per 

semester. Seksjons for fysisk prestasjonsevne har opprettet et tilsvarende råd som skal støtte 

programleder og seksjonsleder i utvikling og vurdering av programmene. Det er likevel utfordringer 

med koordinering mellom undervisere på emnenivå og mellom emneansvarlige på programnivå. Dette 

arbeidet er viktig for blant annet å unngå overlapp i undervisning innad og mellom emner, legge til 

rette for god progresjon, samt sikre en jevnere arbeidsbelastning for studentene. Ansvaret for denne 

koordineringen ligger hos emneansvarlige og programledere, men det rapporteres at denne 

koordineringen er krevende å få til med eksterne undervisere og emneansvarlige fra andre seksjoner. 

Det er særlig på 1. året bachelor at dette oppleves som ekstra krevende og det er nedsatt en egen 

arbeidsgruppe som skal se på blant annet emnebeskrivelser og koordineringen mellom 

aktivitetsemnene på 1. året som er felles på tvers av flere bachelorprogrammer. 

Det forventes at sammenheng og faglig helhet blir bedre når de reviderte bachelorprogrammene som 

ble lansert høsten 2018 kommer i gang med alle studieår fra høsten 2020. Studentene på de reviderte 

programmene tas nå opp i treårige løp med en tydeligere faglig profil enn tidligere. Den eksterne 

evalueringskomiteen for periodisk evaluering av master i idrettsvitenskap som leverte sin rapport i 

desember 2018, tar opp nettopp utfordringen med en utydelig faglig profil i programmet. Komiteen 

nevner blant annet at det er litt for generelle læringsutbyttebeskrivelser på alle nivå i programmet og at 

programmet fremstår i praksis mer som fem selvstendige programmer. I SUs gjennomgang av 

rapporten (SU-sak 22/19) ble det kommentert at flere av innspillene fra komiteen krever en større 

revisjon av Master i idrettsvitenskap og SU etterlyste en tidsplan for dette arbeidet. En revisjon av 

master i idrettsvitenskap ble også etterlyst i dialogmøtene med seksjonene. Det foreslås i OVP 2020 

at revisjonsarbeid på master i idrettsvitenskap starter allerede i 2020 og at revisjonen ses i 

sammenheng med et ønske om en tettere kobling med arbeidslivet om utdanning og programutvikling. 

Internasjonal studentmobilitet 

Det har i snitt vært ca. 15 % utreisende utveksling på bachelor og 9 % på master i perioden 2013 – 

2018 (figur 2). Figuren viser at det har vært en positiv utvikling på studentutveksling på masternivå. 

Utvekslingen på bachelornivå er mer varierende. Det er viktig å poengtere at det totalt sett er få 

studenter som reiser på utveksling og at prosenttallene derfor naturlig vil variere noe.  
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Figur 2: Prosent utveksling på bachelor- og masternivå. Faglærerutdanningen er ikke tatt med i beregningen av 
prosent utveksling på bachelornivå. Ca. halvparten av masterstudentene tilhører den internasjonale mastergraden 
European master in health and physical activity.  

 
Det har vært bra tilrettelagt for studentutveksling på bachelor i idrettsvitenskap, men det er ikke 

tilrettelagt for utveksling på master i idrettsfysioterapi eller på faglærerutdanningen i kroppsøving og 

idrettsfag. På master i idrettsvitenskap er det mulig med studentutveksling, men det krever en del 

godkjenningsarbeid i forkant og det er også problematisk med at et obligatorisk metodeemne er 

plassert i vårsemesteret i det 1. studieåret hvor det er mest naturlig med studentutveksling. I periodisk 

evaluering av master i idrettsvitenskap nevnes det at studentene ikke møter sterke forventinger om 

studentutveksling i løpet av studietiden. Dette til tross for at det er en generell positivitet til utveksling 

blant ansatte på alle studieretningene Det nevnes også at den eksisterende studieoppbygging synes å 

begrense mulighetene for studentutveksling. Det foreslås at NIH i samarbeid med sine internasjonale 

samarbeidspartnere legger bedre til rette for konkrete utvekslingsopplegg på masternivå.  

 

 
Figur 3: Antall innreisende studenter til NIH i perioden 2013-2018.  

 
Det er har vært en markant nedgang i antallet innreisende utvekslingsstudenter etter toppåret 2016 

(figur 3). Nedgangen skyldes blant annet utfasingen av fellesgraden Erasmus Mundus in Transcultural 

European Outdoor Studies, men det er også en nedgang i antallet ordinære utvekslingsstudenter. 

Sistnevnte gjelder særlig fra 2017 til 2018. Det er en ujevn fordeling av antall innreisende studenter 
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mellom høst- og vårsemesteret. Dette skyldes et større emnetilbud på engelsk i høstsemesteret. Det 

er totalt sett et potensial for å øke antall innreisende studenter hvis emnetilbudet på engelsk øker. 

Programrapportene viser at det er en vei å gå for å løfte ambisjonsnivået til studentutveksling og NIH 

bør sette tydelige resultatmål framover. I rapportene fra bachelorprogrammene skriver flere 

programledere at de er positive til at studenter reiser ut et semester, men hvordan dette formidles til 

studentene er noe uklart. På den nye bachelorgraden i friluftsliv er det nedsatt en arbeidsgruppe som 

skal jobbe for å få på plass gode utvekslingsavtaler med relevante institusjoner i utlandet. De har 

allerede etablert samarbeid med nye partnere i Canada og har også avtaler med institusjoner i 

Norden.  

Det er ikke lagt opp til studentutveksling på ettårige studieprogrammer med unntak av idrett, kultur og 

utviklingssamarbeid (IKU) som har obligatorisk praksis i utlandet (primært Afrika). På fysisk aktivitet og 

funksjonshemming (FAF) har det vært brukt internasjonale gjesteforelesere i undervisningen, og 

læringsutbyttet av det rapporteres å være bra. Det jobbes dessuten med muligheten for å samarbeide 

med partnerinstitusjoner i utlandet gjennom digitale læringsplattformer. 

I meld. St. 16 (2016–2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning er det et uttalt mål om at minimum 

20 % av de som avlegger graden i Norge, skal ha vært på utveksling innen 2020. På sikt er målet 50 

% utveksling. Det er viktig at studentene som studerer på NIH møter et fagmiljø som har ambisiøse 

mål og klare forventninger til studentene om utveksling og hvor de burde dra. Programledere må 

informere studentene om mulighetene for utveksling tidlig i studieløpet og dette er også satt opp som 

forslag til tiltak i OVP 2020. Her er det også foreslått at alle gradsgivende programmer skal utarbeide 

egne tiltak og identifisere programspesifikke utvekslingspartnere for å øke andelen utreisende 

studenter. Tiltakene som foreslås i OVP 2020 er i tråd med NIHs prioriteringer for internasjonalisering 

som ble vedtatt av styret i november 2018 (Sak 47/18). 

 

Samarbeid med arbeidslivet 

SU vedtok våren 2019 en modell for systematisk samarbeid med arbeidslivet på programnivå (SU-sak 

23/19). SU åpnet opp for tilpasninger til organisering av arbeidslivets representasjon og innspill på 

programnivå og kommenterte at det viktigste er at samarbeidet med arbeidslivet gir en merverdi for 

studieprogramutvikling. Flere bachelorprogrammer har hatt en god dialog med arbeidslivet i 

forbindelse med revisjonen av programmene. Bachelor i trening, helse og prestasjons studieretning 

fysisk aktivitet og helse har blant annet invitert representanter fra arbeidslivet inn i møter om utvikling 

av emner. Bachelor i sport management / idrett og samfunn deltok i et stort europeisk prosjekt i 

2018/19 og publiserte den omfattende rapporten “Sport Management in Norway – Present and Future 

Trends” våren 2019. Rapporten ser blant annet på hva slags kompetanser arbeidslivet etterspør i dag 

og hva arbeidslivet forventer blir viktige kompetanser i framtida. Bachelor i sport management / idrett 

og samfunn bruker aktivt innspill fra arbeidslivet i programutvikling og fagmiljøet har også ambisjoner 

om å utvikle en mer praksisnær mastergrad i sport management. 

Relevante praksisordninger er også en del av NIHs ønske om å videreutvikle samarbeidet med 

arbeidslivet om utdanning. Dette var ett av premissene i arbeidet med revisjonen av studieporteføljen 

på lavere grad og alle de reviderte bachelorprogrammene har nå tilrettelagt for praksis. Flere 

fagmiljøer har lang erfaring med praksis, mens for andre er dette under utvikling. I programrapportene 

og dialogmøtene så kommer det fram at noen studier ønsker å formalisere studentpraksis tydeligere 

med større fokus på læringsmål og omfang. Det er også ønskelig å bygge opp et praksisveilederkorps 

i idretten og i større grad tilby tidligere studenter, som er i arbeidslivet, en rolle som praksisveiledere. 

Dette vil være et bra tiltak som kan hjelpe studentene med å bygge nettverk og samtidig en god måte 

for NIH å etablere kontakt med arbeidslivet. Noen programmer har, og flere vurderer, enda større 

fokus på gode praksislærere hvor forventningsavklaringer og det å skape trygghet står sentralt. 

Praksis er et trepartssamarbeid mellom student, NIH og praksissted. Det skjer også samarbeid med 

arbeidslivet på andre måter. På noen av studieprogrammene jobbes det med å kombinere praksis og 

skriving av bacheloroppgave.  
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Flere seksjoner ønsker at administrasjon av studentpraksis skal løses sentralt på NIH. Dette vil i større 

grad enn i dag sikre lik administrasjon og oppfølging mot praksissteder. Det gir også mulighet til en 

bedre oversikt over praksissteder totalt på NIH slik at det ikke konkurreres om de samme 

praksisplassene på tvers av fagmiljøer og programmer. SU nedsatte en arbeidsgruppe våren 2019 

som skulle se på felles maler for blant annet kontrakter med praksissteder og veiledere. Målet er en 

mer enhetlig administrasjon av praksis på tvers av studieprogrammer på NIH. Arbeidsgruppen skal 

etter planen legge fram et forslag for SU vinteren 2020. Det er samtidig igangsatt et større nasjonalt 

prosjekt med mål om å bygge en digital portal som både studenter og arbeidslivet kan bruke for å 

formidle praksis (arbeidslivsportalen). Dette prosjektet vil på sikt bli en felles plattform for sektoren og 

skal piloteres i 2020.   

Studieporteføljen på deltidsstudiene er styrt av både etterspørsel i markedet og av NIHs kapasitet og 

ressurser. Det er derfor ulike begrunnelser for deltidsstudiene og ulike vurderinger bak den totale 

porteføljen. I vurderinger av hvorvidt vi skal utvide porteføljen av deltidsstudier er det en forutsetning 

med faglig forankret i én eller flere av NIHs fagmiljøer. Kvalitetssikring gjennom faglig eierskap 

kombinert med god administrativ styring er nødvendig for å skape et forsvarlig tilbud. Ett av tiltakene 

som foreslås i OVP 2020 er en kartlegging av muligheter for etter- og videreutdanning ved alle 

fagseksjonene på NIH. 
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KAPITTEL 5. RESULTAT- OG RELEVANSKVALITET 

Gjennomføringsgrad 

Gjennomføringsgrad på normert tid (tabell 7 og 8) tar utgangspunkt i antallet som startet på 

programmet sammenlignet med de som fullførte innen normert tid (3 år på bachelor og 2 år på 

master). Det betyr at alt frafall underveis påvirker gjennomføringsgraden negativt. Det samme gjelder 

studenter som får spesiell tilrettelegging med tilpasset utdanningsplan utover normert tid (f.eks. 

studenter med toppidrettsstatus). Vi forutsetter at antallet med tilpasset utdanningsplan på NIH ikke 

varierer mye fra år til år og at det er sammenlignbart med andre institusjoner i sektoren. 

 

Tabell 7: Gjennomføringsgrad på normert tid for bachelorutdanninger. NIH sammenlignet med utvalgte 
institusjoner og snittet i statlig sektor. Tall hentet fra tilstandsrapporten 2019 (tabell V2.11). 

  2015 2016 2017 2018 
Snitt  

2015-2018 

Norges idrettshøgskole (NIH) 60,2 63,8 50,5 61,6 59,0 

Norges handelshøgskole (NHH) 53,3 58,2 63,8 58,2 58,4 

Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU) 

37,4 40,0 44,0 36,1 39,4 

Universitetet i Oslo (UiO) 29,9 30,2 30,2 32,0 30,5 

Universitetet i Bergen (UiB) 37,4 34,8 37,3 35,3 36,2 

Statlig sektor 46,3 46,5 47,3 47,9 47,0 

 
 
Tabell 8: Gjennomføringsgrad på normert tid for masterutdanninger. NIH sammenlignet med utvalgte institusjoner 
og snittet i statlig sektor. Tall hentet fra tilstandsrapporten 2019 (tabell V2.12). 

  2015 2016 2017 2018 
Snitt  

2015-2018 

Norges idrettshøgskole (NIH) 62,3 55,8 51,9 54,6 56,1 

Norges handelshøgskole (NHH) 74,0 77,4 78,7 79,5 77,4 

Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU) 

52,8 57,0 60,1 59,1 57,2 

Universitetet i Oslo (UiO) 40,8 43,6 43,7 46,7 43,7 

Universitetet i Bergen (UiB) 56,6 54,5 54,0 55,7 55,2 

Statlig sektor 50,2 49,8 49,1 52,8 50,5 

 

Resultatene for NIH i tabell 7 er samlet gjennomføringsgrad for bachelor i idrettsvitenskap. 

Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag hadde sitt første kull ferdig i 2018 og er derfor med i 

statistikken kun i det siste året i tabellen. NIH lanserte en revidert studieportefølje på lavere grad 

høsten 2018 og dette åpner opp for en mer finmasket vurdering av gjennomføringsgrad på de ulike 

bachelorprogrammene. Første kull i ny portefølje skal være i ferdig våren 2021. 

Gjennomføringsgraden på bachelor på normert tid har i perioden 2015-2018 variert noe med et lite 

unntaksår i 2017. Forklaringen til den lave gjennomføringsgraden i 2017 henger sammen med både 

lavere prosentvis gjennomføringsgrad totalt på 3. års bachelor fra 2015-2016 til 2016-2017 og høyere 

frafall mellom 1. og 2. års bachelor på kullet 2014-2017. Gjennomsnittsverdien har vært 59 % i 

perioden og dette er tilsvarende NHH og vesentlig høyere enn NMBU, UiO, UiB og snittet i statlig 

sektor. NIH har normalt hatt en del frafall mellom 1. og 2. studieår og dette utgjør ca. 20 % av det 

totale frafallet. Det er generelt god gjennomstrømming blant studentene som starter på 2. året av 

bachelorprogrammene på NIH, men her må det også presiseres at NIH tar inn en relativt stor gruppe 

eksterne studenter som starter på 2. studieår. Den totale gjennomføringsgraden på bachelor på NIH er 
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summen av andelen studenter som fullfører alle tre årene på NIH pluss andelen studenter som kun 

gjennomfører de to siste årene av bachelorgraden på NIH.  

Resultatene for NIH i tabell 9 er samlet gjennomføringsgrad for master på NIH. Gjennomsnittsverdien 

har vært 56,1 % i perioden og dette er vesentlig lavere enn NHH og på samme nivå som NMBU og 

UiB. Det er noe høyere enn snittet i statlig sektor. Tallene viser at det er relativt sett et større 

forbedringspotensial på master vs. bachelor når vi sammenligner med utvalgte institusjoner og snittet i 

sektoren.  

 

Tabell 9: Gjennomføringsgrad på normert tid for master i idrettsvitenskap fordelt på seksjon i perioden 2015 – 
2019. Master i idrettsfysioterapi har opptak hvert 2. år og derfor også registrert gjennomføringsgrad hvert 2. år. 
Det er oppgitt både antall uteksaminerte kandidater og gjennomføringsgrad i %. Tallene er ikke helt 
sammenlignbare med DBH-tallene i tabell 8. 

 
 
Tabell 9 viser at det er seksjonsvise variasjoner i gjennomføringsgrad på master i idrettsvitenskap. 

Studentene på master i idrettsvitenskap som leverer masteroppgaven innen 31. mai teller på 

statistikken for normert tid, mens studenter som leverer til utsatt frist 30. oktober ikke blir en del av 

denne statistikken. 

Tabell 10 viser gjennomføringsgrad på master de siste årene når vi tar med de studentene som 

leverer masteroppgaven til utsatt frist 30. oktober. 

 
Tabell 10: Gjennomføringsgrad for master i idrettsvitenskap fordelt på seksjon inkludert utsatt frist 30. oktober i 
perioden 2015 – 2018. Master i idrettsfysioterapi har opptak hvert 2. år og derfor også registrert 
gjennomføringsgrad hvert 2. år. Det er oppgitt både antall uteksaminerte kandidater og gjennomføringsgrad i %. 

 
 
NIH har ikke satt en målsetting for gjennomføringsgrad på normert tid for bachelor og master, men 

risikovurderingen til NIH for 2020 har løftet opp lav gjennomføringsgrad som et risikoelement som skal 

følges opp med tiltak. Resultatene i tabellene over viser at NIH har relativt god gjennomføringsgrad på 

bachelor sammenlignet med master. Ambisjonen for gjennomføringsgrad er i OVP 2020 satt opp som 

et eget resultatmål med 65 % på både bachelor og master. Det er i tillegg en ambisjon om å øke 

gjennomføringsgraden til 75 % etter utsatt innleveringsfrist på master (5. semester). Dette er 

ambisiøse målsettinger sammenlignet med snittet i statlig sektor, men ikke urealistisk på litt lengre 

sikt. Utfordringer som er løftet fram og diskutert i SU er blant annet at omfanget av masteroppgavene 

2015 2016 2017 2018 2019
Gjennomsnitt 

over 5 år

Coaching og idrettspsykologi 11 (55%) 10 (45%) 7 (39%) 8 (42%) 5 (38%) 44 %

Kultur og samfunn 11 (79%) 7 (41%) 6 (46%) 7 (50%) 13 (68%) 57 %

Fysisk prestasjonsevne 12 (60%) 10 (53%) 8 (57%) 10 (53%) 10 (63%) 57 %

Idrettsmedisinske fag 11 (69%) 6 (67%) 9 (64%) 13 (81%) 13 (65%) 69 %

Kroppsøving og pedagogikk 10 (59%) 10 (77%) 8 (57%) 9 (60%) 16 (73%) 65 %

Master i idrettsfysioterapi 11 (55%) - 13 (62%) - 14 (70%) 62 %

Totalt for master på NIH 66 (62%) 43 (54%) 51 (54%) 47 (57%) 71 (65%) 58 %

2015 2016 2017 2018
Gjennomsnitt 

over 4 år

Coaching og idrettspsykologi 12 (60%) 16 (73%) 10 (56%) 8 (42%) 58 %

Kultur og samfunn 12 (86%) 10 (59%) 9 (69%) 7 (50%) 66 %

Fysisk prestasjonsevne 16 (80%) 11 (58%) 9 (64%) 13 (68%) 68 %

Idrettsmedisinske fag 12 (75%) 7 (78%) 11 (79%) 14 (88%) 80 %

Kroppsøving og pedagogikk 13 (76%) 11 (85%) 10 (71%) 11 (73%) 76 %

Master i idrettsfysioterapi 12 (60%) 17 (81%) - 70 %

Totalt for master på NIH 77 (72%) 55 (69%) 66 (70%) 53 (64%) 69 %
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og krav til datainnsamling også utover egen oppgave er i overkant og at dette er med på å forsinke 

studentene. Det er også flere studenter som ønsker å utsette innlevering selv om dette forsinker dem 

med 5 måneder. Seksjon for idrettsmedisinske fag jobber målrettet med å bygge gode forskningsmiljø 

som også inkluderer masterstudentene. Dette skaper forventninger til studentene og er en 

inkluderende tilnærming som gir positive effekter på gjennomføringsgraden hvor seksjon for 

idrettsmedisinske fag de siste 5 årene har gode resultater på både master i idrettsfysioterapi og 

seksjonens fordypning på master i idrettsvitenskap (tabellene 9 og 10). 

På bachelornivå så har blant annet sport management på seksjon for kultur og samfunn god erfaring 

med å invitere bachelorstudentene til en egen fagdag på tvers av alle årstrinn. De har også invitert 

studenter fra 3BA inn til førsteårsstudenter for å fortelle om innholdet i studiet og hva de kan forvente. 

Seksjon for fysisk prestasjonsevne har god erfaring med å bruke vitenskapelige assistenter til å blant 

annet veilede bachelorstudenter. De ser at de i større grad kan bruke masterstudenter inn i 

veiledning/undervisning av bachelorstudenter og at dette kan ha en verdi for både masterstudentene 

og bachelorstudentene. Alle seksjonene har lagt til rette for gjennomføring av studentsamtaler på 

programmene. Erfaringen er at dette øker nærhet og bedre dialog mellom fagansvarlige og studenter.  

Dette er alle gode eksempler på tiltak for å utfordre studentene og å bygge gode relasjoner med 

studentene som er viktig for å forebygge frafall og sikre god gjennomføringsgrad. 

 

Arbeidsrelevans og jobbmuligheter 

NIH gjennomførte en kandidatundersøkelse i 2015 for kandidatene som fullførte i perioden 2010-2014. 

Det skal gjennomføres en ny kandidatundersøkelse i 2020 for kandidatene som fullfører i perioden 

2015-2019. NIH har valgt å gjennomføre kandidatundersøkelser hvert 5. år, men det kan være aktuelt 

å endre dette til hvert 3. år for å få mer oppdatert informasjon om hvordan det går med kandidatene fra 

NIH i arbeidslivet. Resultatene fra undersøkelsen i 2015 var oppløftende og viste blant annet at av 

kandidatene med bachelorgrad som var i jobb svarte 65 % at utdanningen fra NIH var meget eller 

ganske relevant for jobben de hadde. For masterkandidatene vurderte 80 % av de som var i arbeid 

utdanningen som meget eller ganske relevant for jobben de hadde når undersøkelsen ble besvart. 

NIFU gjennomfører også en nasjonal kandidatundersøkelse blant masterkandidater hvert 2. år, siste 

gang i 2017 (resultatene fra høsten 2019 er ikke klare). NIFUs kandidatundersøkelse i 2017 omfatter 

studenter som avsluttet master våren 2017 og undersøkelsen gjennomføres 6 mnd etter avslutning. 

Det var 36 av NIHs masterkandidater som besvarte undersøkelsen (ca. 50 %). Resultatene for 

spørsmålet om utdanningens relevans for arbeidslivet viser at NIHs masterkandidater er noe mindre 

fornøyd enn snittet på landsbasis (72 % litt til svært fornøyd mot 75 % på landsbasis). NIHs 

masterkandidater er også mindre fornøyd med yrkes- og fagspesifikke ferdigheter i utdanningen enn 

landsgjennomsnittet (39 % litt til svært fornøyd mot 53 % på landsbasis). På den positive siden så er 

NIHs masterkandidater mer fornøyd enn landsgjennomsnittet på samlet vurdering av utdanningen (95 

% litt til svært fornøyd mot 89 % på landsbasis).  

I den periodiske evalueringen av master i idrettsvitenskap så vurderte den eksterne komiteen blant 

annet studietilbudets relevans for arbeids- og samfunnsliv. Det var også et eget punkt i mandatet om 

tilknytning til praksisfeltet. Komiteen konkluderte med at master i idrettsvitenskap i liten grad har 

tilknytning til praksisfeltet gjennom hospitering, veiledet praksis, relevante oppgaver fra praksisfeltet og 

bruk av gjesteforelesere fra relevant samfunnsområde. Det ble videre kommentert at master i 

idrettsvitenskap har utfordringer med å tydeliggjøre relevansen overfor både studenter og arbeidsliv.  

Flere seksjoner ønsker å utvikle masterporteføljen på NIH og ser for seg at NIH i framtida kan tilby 

mastergrader som er tettere koblet opp mot arbeidslivet med praksis og en masteroppgave med 

mindre omfang enn dagens master i idrettsvitenskap som har 60 sp. Det er i OVP 2020 lagt inn et 

forslag om at arbeidet med å revidere master i idrettsvitenskap skal starte i 2020. 


