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1 Innledning 
Periodisk evaluering av studieprogrammer er en av flere institusjonelle ordninger for å sikre høy 

studiekvalitet i utdanningen ved NIH.  Periodisk evaluering inngår som et ledd i det systematiske 

studiekvalitetsarbeidet ved NIH og er hjemlet i studiekvalitetsforskriftens § 2-1 (2): "Institusjonene skal 

gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. Representanter fra arbeids- eller 

samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, skal bidra i 

evalueringene. Evalueringsresultatene skal være offentlige".  

Studieutvalget ved NIH har pekt ut Idrett og samfunn for evaluering høsten 2019. 

En gjennomgang av studiekatalog ved universitet og høgskoler som tilbyr idrettsvitenskap viser at 

Norges Idrettshøgskole er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr et årstudium i Idrett og 

samfunn (IS).  Studieprogrammet ved NIH vil kunne inngå i en bachelorgrad i idrettsvitenskap eller 

andre bachelorgrader. Som en del av en bachelorgrad kan studiet danne grunnlag for opptak til 

masterstudium i idrettsfilosofi, idrettssosiologi, idrettshistorie og sport management.  

 

1.1 Oppnevning og sammensetning av evalueringskomite 
Ifølge oversendelsesbrevet fra Håkon Solberg av 06.06.2019 oppnevnte NIH følgende personer til 

evalueringskomiteen:  

Kolbjørn Rafoss, professor Idrettshøgskolen UiT (leder)  

Erlend Halla, lærer Strømmen VGS  

Julie Rannem, tidligere student NIH 

 

 

1.2 Mandat 
I oversendelsesbrevet av 06.06.2019 er komitéen bedt om å undersøke IS med hensyn til følgende 

punkter: 

• Studietilbudets relevans for arbeids- og samfunnsliv 

• Studietilbudets relevans for andre og videre studier 

• I hvilken grad studieprogrammet tilrettelegger for studentens aktive rolle i egen læringsprosess 

• I hvilken grad preges programmet av et inkluderende og motiverende læringsmiljø og hvilke 

forventninger og krav stilles til arbeidsinnsats? 

• I hvilken grad undervisnings- og vurderingsmetoder støtter opp under læringsmål 

• Sammenheng og progresjon i læringsutbyttebeskrivelser på emne- og programnivå 

 

Komitéen har myndighet til å selv foreta mindre avgrensninger/utvidelser av mandatet etter behov og 

har i tillegg fokusert på: 

• Hvordan er pensumlitteratur i studiet med hensyn til språkfordeling, læremidler og digitalisering 
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1.3 Dokumentasjonsgrunnlag 

  

Evalueringskomiteen mottok skriftlig dokumentasjon om IS via e-post den 06.06 2019.  

Komiteen er forelagt følgende dokumentasjonen:  

• Programrapport 2017-2018 med emnerapporter  

• Programrapport 2016-2017 

• Nøkkeltall fra programevaluering ved NIH 2018.  

• Referat fra programutvalgsmøter  

• Rapport ekstern sensor IS210 

• Undervisningsplan og sensorveiledning IS210 

• Undervisningsplan, eksamensoppgave og sensorveiledning 

IS220 

• Undervisningsplan og eksamensoppgave IS205 

• Leseplan, eksamensoppgave og sensorveiledning FAH210 

• Emne evaluering FAH210, SPM218, IS200 (H2018), IS205,  

IS220 (V2019) 

• Nøkkeltall 

I tillegg viser utsendingsbrevet til internett lenker til plan for studieprogrammet. 
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2 Komiteens arbeid 
Komitéen holdt et innledende møte per Skype 23.oktober. Her ble mandat diskutert, fremdriftsplan 

bestemt, oppgaver fordelt og møte-/intervjudag på NIH diskutert. Videre har komiteen holdt sky-møter 

6. november, 14. november, 27. november og 10. desember 2019.  

Komitéen var samlet på NIH 13. januar 2020, og gjennomførte intervju med tre studenter, 

studieprogramansvarlig og to undervisere på programmet. Komitéen holdt et avsluttende møte med 

diskusjon og vurdering. På bakgrunn av skriftlige og muntlige innspill skrev komiteens leder utkast til 

rapport. Denne ble diskutert på et Skype-møte den 6. februar og ferdigstilt 7. februar 2020.  

 

2.1 Metode 
Evalueringen er basert på skriftlig dokumentasjon, intervjuer og kartlegging av kandidater som har 

gjennomført årstudiet IS i 2004. 

Følgende grupper ble valgt ut til intervju: 

• Tre representanter for studentene 

• Programansvarlig 

• To forelesere på programmet 

 

2.2 Utarbeiding av evalueringsrapport 
I henhold til mandatet har komiteen undersøkt syv punkter. Under beskrives hvert punkt og komiteens 

valg av fokus og metode. 

Studietilbudets relevans for arbeids- og samfunnsliv. I undersøkelsen har komiteen valgt å 

undersøke innholdet i studieplan og emneplaner. Målet var å synliggjøre studiets relevans for 

samfunnslivet. I tillegg til dokumentanalyse ble informasjon om tidligere årsstudenter samlet 

inn for å si noe om studiets relevans for arbeidslivet. 

Studietilbudets relevans for andre og videre studier. Her har komiteen valgt å se på relevans i 

forhold til bachelorprogram idrett og samfunn 2018-2019 og videre studier på 

masterprogrammet i idrettsvitenskap ved NIH.  

 

I hvilken grad studieprogrammet tilrettelegger for studentens aktive rolle i egen læringsprosess. 

Her har komiteen valgt å fokusere på studentenes opplevelse av medvirkning til egen læring. 

Programutvalgsreferater og intervjuer blir brukt som underlag for undersøkelsen. 

 

I hvilken grad preges programmet av et inkluderende og motiverende læringsmiljø og hvilke 

forventninger og krav stilles til arbeidsinnsats? For å svare på spørsmålet har komiteen benyttet 

seg av Studiebarometeret, programevalueringer og intervju med studenter. 

 

I hvilken grad undervisnings- og vurderingsformer støtter opp under læringsmål. Komiteen har 

valgt å gjennomføre dokumentanalyse med fokus på læringsmålene som beskrives i studieplan, 

emneplaner og innholdet i undervisnings- og vurderingsarbeidet (undervisningsplaner, 
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programevaluering, emnerapporter). I tillegg blir studentenes spurt i intervjuene om opplevelse 

av undervisning og vurderingsformer for å nyansere dokumentanalysen.   

 

Sammenheng og progresjon i læringsutbyttebeskrivelser på emne- og programnivå. Komiteen 

har gått gjennom planverket på fag- og emnenivå for å se på sammenhenger og progresjon i 

læringsutbyttebeskrivelser. I tillegg blir programansvarlig og emneansvarlige spurt i intervjuene 

om sammenheng i læringsutbyttebeskrivelser.   

 

Hvordan er pensumlitteratur i studiet med hensyn til språkfordeling, læremidler og 

digitalisering. Komiteen har gått gjennom pensumlister for å se på språkfordelingen mellom 

norsk og engelsk litteratur, bruk av ulike læremidler og hvorvidt litteraturen foreligger i 

papirformat eller digitalt. I tillegg er programansvarlig og studentene stilt spørsmål om 

pensumlitteraturen.  
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3 Beskrivelse av årsenheten  
I dette kapitlet vil vi først beskrive studieprogram med utgangspunkt i planverk, studieprogram og 

emnebeskrivelser. Deretter beskrives søkertall, undervisning, pensumlitteratur, gjennomføringsgrad og 

karakterfordeling.  Avslutningsvis tar vi opp IS studiets relevans for andre og videre studier ved NIH.  

 

3.1 Planverk for studieprogrammet 
Programplanen viser at Idrett og samfunn (IS) er et 60 studiepoengs studie hvor sentrale aspekter ved 

idrettens plass i samfunnet vil bli belyst. Filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver 

vil ligge til grunn. Studiet/programmet vil være nyttig for studenter som søker kunnskap om idrettens 

rolle og funksjon i samfunnet og om idrett som kulturfenomen.  

Studiet/programmet vil kunne inngå i en bachelorgrad i idrettsvitenskap eller andre bachelorgrader. Som 

del av en bachelorgrad vil studiet/programmet danne grunnlag for opptak til masterstudium i 

idrettsfilosofi, idrettssosiologi og idrettshistorie og sport management.  

Første semester i masterløpet tas sammen med studenter fra sport management, mens i andre semester 

velges fordypningsemne.  Studentene kan da velge mellom «sport management» eller «idrett, kultur, 

historie og filosofi».   

 

Læringsutbytte IS 

Målsettingen for studieprogrammet 2017-2018 er utformet som læringsutbyttebeskrivelser knyttet til 

kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.  
  
Kunnskap 

Kandidaten: 

• har en samlet forståelse av idrett som kulturfenomen og idrettens rolle og betydning i samfunnet 

• har kunnskap om idrett, kultur og samfunn ut fra ulike idrettsvitenskapelige perspektiver 

Ferdighet 

Kandidaten: 

• kan finne, anvende og vurdere relevant fagstoff for å belyse en problemstilling 

• kan formidle og drøfte sentralt fagstoff 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

• kan arbeide selvstendig med sentrale idrettsvitenskapelige tema ut fra de teoretiske perspektiver 

som belyses i studiet 

• kan utvise kritisk refleksjon om forholdet mellom idrett, kultur og samfunn 

 



9 
 

IS er delt i seks emner:  

• Historiske perspektiver på idrett                  

• Sosiologiske perspektiver på idrett              

• Filosofiske perspektiver på idrett                 

• Idrett og media                                             

• Helse, kultur og samfunn   

• Norsk idrett i et organisatorisk perspektiv  

 

 

Emnekode 

 

      

Emnenavn                                      Studiepoeng 

 

 

Tidspunkt 

 

IS200 

 

IS205 

 

FAH210 

 

SPM218 

 

IS210 

 

IS220 

 

 

 

Historiske perspektiver på idrett                 10sp 

 

Idrett og media                                            10sp  

 

Helse, kultur og samfunn                            10sp 

 

Norsk idrett i et organisatorisk perspektiv   10sp 

 

Sosiologiske perspektiver på idrett             10sp 

 

Filosofiske perspektiver på idrett                10sp 

 

 

 

Høst 

 

Høst 

 

Høst 

 

Vår 

 

Vår 

 

Vår 

 

Figur 1: Oppbygging av årsenhet Idrett og samfunn 2018-2019, Norges Idrettshøgskole  

Det gis undervisning i tre av emnene i henholdsvis høst og vårsemester. Oversikten viser at studiet består 

av tre emner knyttet til fagdisipliner (historie, sosiologi, filosofi) og tre tematiske emner.  

Det er utarbeidet planer for hvert fagemne. Disse innledes med en kort innledning som beskriver hva 

kurset gir av oversikt, mål, organisering og vurdering. For de enkelte emnene er ikke begrepet 

«læringsutbytte» anvendt. For de enkelte fagemnene er det beskrevet 4-5 mål som studentene skal 

tilegne seg i løpet av kurset.  Emnet IS205, slik det er formulert i studiehåndboka 2019-2020 kan 

illustrere dette:  

Emnet vil gi en innføring i idrettssosiologiske problemstillinger, begreper og teoretiske perspektiv. 

Studentene skal gjennom emnet utvikle en grunnleggende forståelse for idrettssosiologisk tenkemåte. 
 

Mål  

Studentene skal: 

- tilegne seg kunnskap om sentrale perspektiver i sosiologisk teori. 

- utvikle en grunnleggende forståelse for idrettsdeltakelse blant ulike grupper i befolkningen, med 
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spesielt fokus på sosial klasse, kjønn og etnisitet. 

- tilegne seg kunnskap og idrett som sosialiseringsarena. 

- utvikle evne til kritisk refleksjon rundt positive og negative sider ved idrett i dagens samfunn. 
 

 

Komiteen vil peke på at læringsutbyttebeskrivelsene slik de er utarbeidet på programnivå med kunnskap, 

ferdighet og generell kompetanse ikke korresponderer med læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå.    

 

3.2 Vurderingsformer 
Ved en gjennomgang av vurderingsformer for det enkelte fagemnet fremgår det av figuren nedenfor at 

årsstudiet består av ulike og varierte vurderingsformer.  En gjennomgang av de enkelte fagemnene gir 

følgende oversikt over vurderingsformer. 

 

 

Emnenavn 

 

 

Vurderingsform 

 

Historiske perspektiver på idrett                  

 

En skriftlig 2 timers individuell eksamen (vekting 1/3) 

En skriftlig 1 ukes hjemmeeksamen (vekting 2/3) 

 

Sosiologiske perspektiver på idrett              

 

En individuell 4 timers skriftlig eksamen (vekting 2/3) 

En selvvalgt skriftlig gruppeoppgave (vekting 1/3)  

 

Filosofiske perspektiver på idrett                 

 

En individuell 3 timers eksamen (vekting 1/3)   

En skriftlig 1 ukes hjemmeeksamen (vekting 2/3) 

 

Idrett og media                                             

 

En individuell aviskronikk (vekting 1/3) 

Individuell skriftlig hjemmeeksamen (vekting 2/3)  

 

Helse, kultur og samfunn                             

 

Individuell skriftlig 4 timers eksamen 

 

Idrettens organisering 

 

Individuell skriftlig 4 timers eksamen 

 

Figur 2: Vurderingsformer innen de enkelte fagemnene. Årsenhet idrett og samfunn 2018-2019. 

I studieprogrammet legges det opp til at studentene i løpet av årsstudiet skal fremstille seg til 10 

eksamens vurderinger. Felles for de seks fagemnene er at studentene må gå opp til en individuell skriftlig 

eksamen. Vurderingsformen er en individuell korttidseksamen med en varighet på mellom 2-4 timer. 

Innen fag emne FAH210 er det ikke angitt tidsramme for den individuelle eksamen.  Studentene 

evalueres i tre hjemmeeksamener, en skriftlig gruppeoppgave, skriving av aviskronikk. Vurderingen i 

fire av fagemnene består av en todelt eksamen. For fagemnene IS225 og SPM 218 evalueres studentene 

i en eksamen: en individuell skriftlig 4-timers eksamen.  Det kan være vanskelig å finne et mønster for 

å forstå i hvilken grad bruk av en eller to eksamener og eksamensform innen det enkelte fagemnet 

knyttes opp mot læringsmål.   
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I to av de seks fagemnene er det lagt inn et arbeidskrav i vurderingen. I IS200 må den enkelte student gi 

en muntlig fremføring, mens i IS220 er den muntlige fremføringen gruppevis. Fremføringene må være 

bestått for å kunne gå opp til eksamen.  

 

3.3 Gjennomføring av undervisning  
 

Hvordan fordeler personalet som underviser på programmet seg på ulike stillingsgrupper? 

 

Emnekode 

 

Emnenavn 

 

 

Prof./ 1.stilling 

 

Post.doc/Stipendiat 

 

Gjesteforeleser 

 

IS200 

 

Historiske perspektiver 

på idrett                  

 

          20 

 

             10 

 

           4  

 

IS205 

 

Sosiologiske 

perspektiver på idrett              

   

          24 

 

             4 

 

           0 

 

IS210 

 

Filosofiske perspektiver 

på idrett                 

 

           8 

 

           22 

 

           0 

 

IS220 

 

Idrett og media                                          

            

           4   

 

 

           20 

 

            8 

 

FAH 210 

 

Helse, kultur og 

samfunn  

                            

 

           18 

 

           12 

 

            0 

 

SPM101 

 

Idrettens organisering 

 

 

            4 

 

           16 

 

            10 

 

Tabell 1: Fordeling av undervisningstimer i de enkelte fagemene fordelt på stillingsgrupper studieåret 

2018-2019.  

Innen det enkelte fagemne gis det som norm på 30 timer undervisning. Det betyr at det gis 180 timer 

undervisning i emnet.  Fordeling av undervisningstimer i årsstudiet viser at de fast ansatte ved NIH står 

for 42 prosent av undervisningen, mens den største andelen av undervisningen gjennomføres av 

midlertidig ansatte, stipendiater og post.doc (46 prosent). Den utstrakte bruken av stipendiater og 

post.doc til å dekke undervisningen ble trukket frem av programansvarlig. «På grunn av 

personalsituasjonen ved seksjonen, har vi i for stor grad måtte benytte stipendiater og vår post.doc. 

stipendiat til undervisning, også til emneansvar som ikke er noen ideell situasjon» (Programrapport 

2017-2018). Felles for undervisningen på de ulike emnene er at gjesteforelesere er inne i varierende 

grad. Mange av gjesteforeleserne som benyttes i de tematiske emnene SPM101 og IS220, har tilknytning 

til samfunnslivet.   
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3. 4 Pensumlitteratur 
En undersøkelse av pensumlitteratur på grunnivå ved høyere utdanningsinstitusjoner fra 2013 viser at 

70 prosent av pensum på lavere nivå (bachelornivå) forelå på norsk, mot 30 prosent på engelsk.1 

Komiteen vil peke på at studenter trenger å bli kjent med internasjonal faglitteratur og – særlig på høyere 

nivå – engelsk fagspråk. Men de trenger også et norsk fagspråk, som de møter i læremiddel på norsk. 

Universitet og høgskoler har plikt til å holde ved like og videreutvikle norsk fagspråk. Mange studenter 

rapporterer om større eller mindre problem med å lese akademiske tekster på engelsk.2 En annen trend 

er at det blir mer bruk av digitalt pensum innen høyere utdanning. Overgangen til digitalt pensum kan 

få følger for språkfordelinga, fordi tilfanget av lett tilgjengelige digitaliserte tekster på engelsk kan bli 

mye større enn på norsk. Komiteen har gått gjennom pensumlitteraturen i de ulike emnene for å skaffe 

seg en oversikt med tanke på språkfordeling, læremidler og papirformat/digitalt pensum.   

 

FAH210- Helse, kultur og samfunn 

En gjennomgang av litteraturen viser et pensum inneholder 24 artikler og to offentlige publikasjoner. Et 

digitalt kompendium som inneholder nitten artikler hvorav tolv er på norsk, en på svensk og seks på 

engelsk. I tillegg er det syv elektroniske artikler hvorav tre er på norsk og fire er på engelsk. Det er også 

to offentlige publikasjoner på norsk. Fem av pensumartiklene er publisert av fagansatte ved NIH. 

 

SPM218- Norsk idrett i et organisatorisk perspektiv 

Komiteen har ikke fått tilgang på tidligere litteratur. Oversikten er derfor basert på årets SPM 101 

pensum, som er et tilsvarende emne. En gjennomgang av litteraturen viser et pensum som inneholder 

utdrag fra to norske bøker, et kapittel fra en norsk bok som ligger tilgjengelig inne på Canvas. Videre er 

det utdrag fra to masteroppgaver skrevet på norsk, to elektroniske artikler der en er på norsk, den andre 

på engelsk, tre norske nettsider, en trykt rapport på norsk samt to norske online rapporter. I tillegg er det 

et anbefalt pensum som inneholder seks elektroniske artikler, alle disse er på engelsk.   

 

IS200 - Historiske perspektiver på idrett 

Litteratur i kurset består av tre bøker, hvorav en bok på engelsk og to på norsk; T. Collins «Sport in 

capitalist society», M. Goksøyr «Historien om norsk idrett.» og M. Goksøyr «Hva er fotball?» i tillegg 

er det en artikkel Goksøyr «Starten gikk i Olympia». To bøker og en artikkel er skrevet av fagansatt. 

 

IS205 - Sosiologiske perspektiver på idrett 

Litteraturen i kurset består: en bok på engelsk; J. Coakley & E. Pike «Sport in society», samt et 

kompendium med seks artikler hvorav to på norsk og fire kapittel på engelsk. To av artiklene er skrevet 

av fagansatte ved NIH. 

 

IS220- idrett og media  

Litteraturen i kurset består av en bok skrevet av P. Dahlèn «Sport och medier: En introduktion» (17 

kapittel). Et digitalt kompendium med fem artikler hvorav to norske og tre engelske. I tillegg består 

litteraturen av syv elektroniske artikler hvorav seks på engelsk og en på norsk. To av artiklene er 

publisert av fagansatte ved studieseksjonen. 

 
1 Hatlevik, Ida K. Riksaasen og Jorunn Dahl Nordgård: Myter og fakta om språk. Pensumlitteratur på grunnivå i 

høyere utdanning. 
2 Vera Schwach, Synnøve S. Brandt og Carmen From Dalseng: «Det gikk på engelsk og norsk, engelsk og norsk.» 
En undersøkelse av språk i pensum på grunnivå i høyere utdanning 

http://www.nifu.no/files/2012/11/NIFUrapport2001-5.pdf
http://www.nifu.no/files/2012/11/NIFUrapport2001-5.pdf
http://www.nifu.no/files/2012/11/NIFUrapport2012-7.pdf
http://www.nifu.no/files/2012/11/NIFUrapport2012-7.pdf
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IS210- filosofiske perspektiver på idrett 

Komiteen har ikke fått tilgang på tidligere litteratur. Denne oversikten er derfor fra årets IS210 pensum. 

Pensum består av to lærebøker på norsk. Et digitalt kompendium som inneholder 13 kapitler fra 

fagbøker: seks av kapitlene er publisert på engelsk. Fem elektroniske artikler. En av artiklene er på 

norsk. Et kapittel og tre artikler er publisert av fagansatte ved studieseksjonen. 

 

En gjennomgang av pensumlitteraturen viser stor variasjon. Pensumlitteraturen inneholder 9 lærebøker: 

seks av lærebøkene er på norsk, to er på engelsk og en på svensk. Lærebøker utgjør en del av 

pensumlitteraturen i fem av emnene. Ved siden av lærebøker består pensum av fire digitale kompendier. 

Totalt skal studentene lese 46 artikler som er tilgjengelige digitalt: 26 av artiklene/kapitlene foreligger i 

norsk språkdrakt, mens 20 artikler/kapitler er på engelsk. Innen fire av fagemnene inngår elektroniske 

artikler som del av pensumlitteratur, totalt 25 artikler. Språkfordelingen viser at 20 er publisert på 

engelsk og fem på norsk. En samlet oversikt over språkfordeling av artikler og kapitler i digitale 

kompendium og elektroniske artikler viser at 40 foreligger på engelsk og 31 på norsk. Språkfordelingen 

viser at engelsk språk er dominerende. En rask gjennomgang av alle sidetall i pensumlitteraturen, 

artikler/kapitler i digitale kompendier og elektroniske artikler, viser at ca. 56 prosent foreligger på 

engelsk. Vi ser også at det er et skille mellom papir og digitalt pensum. Det er gjennomgående for IS at 

artikler og kapitler foreligger i digital utgave, mens studentene må skaffe seg papirutgaver av lærebøker. 

Videre viser oversikten at fagansatte ved studieseksjonen har publisert lærebøker og artikler som del av 

pensumlitteraturen i de seks fagemnene.  

 

3.5 Søkertall, gjennomføringsgrad og karakterfordeling 
Hvordan er utviklingen i rekrutteringen til programmet? En oversikt over søker- og studenttall 2014-

2015 og 2015-2016 viser at studiet hadde henholdsvis 95 og 86 førsteprioritet søkere til de 30 

studieplassene. I studieåret 20I4-2015 og 2015-2016 møtte 34 studenter. Søker- og studenttall for 2016-

2017 og 2017-2018 viser at det var henholdsvis 85 og 113 studenter som søkte studiet, og for begge 

studieårene ble det registrert henholdsvis 39 og 35 fremmøtte studenter. Studieåret 2019-2020 var det 

121 førsteprioritetssøkere og 37 fremmøtte studenter. Mens en rekke studier har problemer med å fylle 

opp antall studieplasser er trenden de siste årene en «overbooking» av studenter på IS. 

Hvordan har gjennomføringsgraden vært på studiet?  I perioden mellom 2011-2012 og 2015-2016 

varierte gjennomføringsgraden mellom 59 prosent og 65 prosent. I studieåret 2014-2015 tok 2 av 3 

studenter 60 studiepoeng. Dette er en gjennomstrømning på studieprogrammet som plasserer seg på 

gjennomsnittet i forhold til de andre studieprogrammene ved NIH.   

I forhold til gjennomføring av utdanningsplanen ved NIH studieåret 2014-2015 ble det gjennomført 

1550 studiepoeng i studiet i forhold til de planlagte 1870, noe som gir 83 prosent gjennomføring.  En 

gjennomføringsprosent som er noe lavere enn for de andre studieprogrammene.   

For å få frem karakterfordelingen for IS har vi valgt å se på karakterer gitt i de enkelte emnene samlet 

for studieårene 2017-2018 og 2018-2019. 
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Figur 3: Karakterfordeling for fagemnene samlet for studieårene 2017-2018 og 2018-2019. 

Vurderingene av samtlige besvarelser viser at studiet har en lav strykprosent: 4 prosent av 

eksamensbesvarelsene ble vurdert til stryk (F).  Det fremgår videre av figur 3 at C er den vanligste 

karakteren. En nærmere gjennomgang av vurderingene for de enkelte emnene viser at C danner et 

gjennomsnitt for alle fagemnene begge studieårene, med unntak for to fagemner i perioden hvor B 

utgjorde gjennomsnittet. Videre fremgår det at 37 prosent av besvarelsene ble vurdert til B eller A, mens 

26 prosent av besvarelsene ble vurdert til D eller E.  

 

3.6 Studietilbudets relevans for andre og videre studier 
I henhold til studieprogrammet 2017-2018 vil årstudiet kunne inngå i en bachelorgrad i idrettsvitenskap 

eller andre bachelorgrader. Programansvarlig for årstudiet 2016-2017 kom i sine forslag til 

endringer/tiltak av årstudiet inn på: «det hadde vært ønskelig om det kunne inngå i et bachelorløp på 

NIH». Komiteen ser det som en del av mandatet å mene noe om hvordan årstudiet inngår i NIHs 

bachelorprogrammer. Fra og med studieåret 2018-2019 ble det mulig for studenter å søke seg inn på 

bachelorprogrammet i idrett og samfunn. 

Bachelorprogrammet ved NIH ble endret fra BAIVI med fordypning i Sport Management til Bachelor i 

SPM/IS for studieåret 2018-2019. Med grunnleggende kunnskap om idrett som samfunns- og 

kulturfenomen gir studiet bred kompetanse som er relevant for mange arbeidsfelt. Bachelorstudiet 

utdanner til leder- og rådgiverstillinger innenfor idretten. Studiet er relevant for ulike deler av offentlig 

forvaltning, skoleverket, media/kommunikasjonsbransjer og privat sektor. I tillegg er studiet relevant 

for yrker innenfor kultur- og frivillig sektor. Det er lagt opp til at studenter tredje året skal gjennomføre 

praksisperioder, der de anvender teoretisk kunnskap i private og offentlige organisasjoner som jobber 

med idrett og kultur. Målet med praksistilbudet er å gi studentene innsikt i og erfaringer fra 

idrettsorganisasjoner og offentlige institusjoner.  
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Figur 4: Bachelorutdanning – studieretning idrett og samfunn 2018-2019, Norges idrettshøgskole. 

Det fremgår av studiemodellen at emnene er lagt til de tre studieårene i bachelorutdanningen. SPM101 

gis som undervisningsemne på høsten første studieåret mens tre av emnene, IS200, IS205 og IS210 gis 

andre året i bachelorløpet. IS220 er lagt til våren tredje året.  Ifølge studieseksjonen er søkningen til 

bachelorstudiet minimal. Det har vist seg at av de 37 studentene fra 2018-kullet valgte ingen IS-

fordypningen i bachelorgraden, mens bare en student i 2019 kullet har signalisert interesse for denne 

fordypningen. 

Som del av en bachelorgrad vil studiet/programmet danne grunnlag for opptak til masterstudium i Idrett 

og samfunn. Masterprogrammet i idrett og samfunn kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid 

på tema med en samfunnsvitenskapelig tilnærming. Masterprogrammet er primært et 

fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg gjennom to fagseminar hvorav det ene, 

idrettssosiologi, er obligatorisk. I det andre fagseminaret kan studentene velge mellom Sport 

Management og Idrettshistorie/idrettsfilosofi. Fagseminarene studentene velger danner grunnlag for 

masteroppgaven.  
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Det har ikke vært mulig for komiteen å få frem hvor stor andel av studenter som har gjennomført 

årsenheten de siste 10 årene, og som har gått går videre på andre studier ved NIH. Det har heller ikke 

vært mulig å fremskaffe kunnskap om hvor mange IS studenter som har gjennomført 

bachelorutdanningen med årsenheten i fagkretsen og andelen som har søkt seg inn på 

masterprogrammet. En egen kandidatundersøkelse ville kunne gi svar på disse spørsmålene.  
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4 Interne og eksterne tilbakemeldinger  
 

I det følgende skal vi først se på interne tilbakemeldinger. Vi bygger her på skriftlig dokumentasjon fra 

program-/emneansvarlige og programutvalg og intervju med studenter, emneansvarlige og 

programansvarlig. For å kartlegge eksterne tilbakemeldinger bygger vi på studiebarometeret. 

 

4.1 Rapporter fra programansvarlig, programutvalg, emnerapporter og intervju  
I referat fra programutvalgsmøtene (04.04.2018, 13.08.2018) gav studentrepresentantene uttrykk for at 

de var fornøyd med eksamensformene, med variasjon mellom hjemme- og skoleeksamen. Imidlertid 

etterspør studentene mer informasjon om eksamen. Studentene mener at det bør gis informasjon om 

eksamensform tidligere i de enkelte emnene. Det å få en mer utdypende beskrivelse av eksamensform 

og arbeidskrav ble også nevnt som et utviklingsområde fra studentene som ble intervjuet. 

I flere emner blir en del av undervisningen gitt av gjesteforelesere. Studentene trekker frem at det kan 

noen ganger være vanskelig å se sammenhengen mellom forelesningens tema og pensumlitteratur.  

Studentene synes det byr på utfordringer å ha forelesninger sammen med 2-års SPM studenter. De 

trekker frem at et tiltak for å bedre læringsmiljøet er å la studentene arbeide i grupper på tvers av 

studiegrupper. En slik arbeidsform vil kunne bidra til et større sosialt nettverk for studentene på NIH.  

Når det gjelder organisering av emnene i programmet vektlegger studentene periodisering   av de enkelte 

emnene. Dagens periodisering gir en jevn studiebelastning gjennom semesteret. De trekker også frem 

som en fordel at undervisningen er komprimert på enkelte dager, noe som gir hele dager til selvstudium.  

Studentene påpeker et ønske om mer studentaktive læringsformer og trekker frem bruk av 

smågruppeoppgaver, som et tiltak for å være mer aktiv i egen læring.  

En gjennomgang av emnerapporter IS (FAH210, SPM218, IS200, IS210, IS220) vurdert i forhold til 

læringsmål, undervisnings- og arbeidsformer, vurdering/eksamen og pensumlitteratur kan få frem behov 

for endringer. 

Læringsmål blir kommunisert på ulike måter overfor studentgruppen i de ulike kursene. «Studentene 

blir oppfordret til å lese studiehåndbok» (IS200). I andre emner blir dette tatt opp i undervisningen. 

«Gjennomgår læringsmål og vurderingskriterier i første time, mål for hver time og legger ut utfyllende 

informasjon på Canvas…» (SPM218). «I første undervisningstime og de to oppsummeringstimene før 

skoleeksamen og hjemmeeksamen har jeg gått gjennom og diskutert læringsmålene med studentene» 

(IS210). «Gjennomgå læringsmål og vurderingskriterier i timen» (IS220). Studentene var tilfredse med 

at læringsmål ofte ble presentert og drøftet på de enkelte forelesningene.  

Det er gjennomgående for undervisnings- og arbeidsformer at det settes av tid til gruppearbeid og 

diskusjon. «Gruppeoppgaver og diskusjonsoppgaver» (FAH210).  «Setter av tid til diskusjon i grupper 

og plenum» (SPM218). «Studentene må presentere fagstoff i grupper for å få godkjent» (IS200). 

«Undervisningen .er i hovedsak lærerstyrt, men med ustrakt bruk av enkle gruppeoppgaver» (IS-210). 

«Setter av tid til diskusjon i grupper og plenum» (IS220). Slike arbeidsformene trakk også studentene 

frem som viktige for egen læring innen de ulike fagemnene. 

Gjennomgangen av emnerapportene får frem ulike syn på vurdering/eksamen. «Vurderingsformen bør 

endres i lys av de andre IS-emnene» (FAH210). Emnet er best tjent med en: «Tradisjonell skoleeksamen. 
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Dette er basisfag, der emnemålene danner grunnlag for videre kunnskap» (SPM218), mens andre 

trekker frem at det er en styrke for læringen med varierte vurderingsformer. «Variert med muntlig 

fremføring, aviskronikk og hjemmeeksamen» (IS220). I intervjuene påpekte både programansvarlig og 

forelesere at det var et ønske at studiets emner hadde flere ulike eksamensformer. Det ble også stilt 

spørsmål om muligheten for å ha et emne med muntlig eksamen. Fra de fagansatte ble begrensete 

økonomiske ressurser nevnt som en barriere for å gjennomføre dette.    

IS bygger på en omfattende og variert litteratur som skaper noen utfordringer. «De siste par årene har 

vi på dette emnet samlet oss rundt noen få bøker, for å få sammenheng, i stedet for mer spredte lister 

med artikler» (IS200). Det pekes også på at: «.. flere av tekstene har høy vanskelighetsgrad».  «Det kan 

være hensiktsmessig med flere generelle introduksjonstekster …) (IS210). «Må starte jakten på ny 

pensumbok, da nåværende er i ferd med å bli utdatert» (IS220). På bakgrunn av intervjuene var også 

ansatte og studenter samstemte om at det kunne være hensiktsmessig å se på litteraturen i flere fagemner. 

En ting var at det burde være sammenheng mellom antall sider pensum i de ulike fagene. På spørsmål 

om omfang ble det opplyst fra programansvarlig at hver emne hadde et pensum på mellom 350-500 

sider.  En annen side var vanskeliggraden av pensumlitteraturen. En tredje årsak kunne være at noe av 

pensumet rett og slett burde fornyes. Det ble særlig pekt på pensumlitteraturen i IS220.  

 

4.2 Studiebarometer - emneevaluering av IS 
Videre presenteres og beskrives eksterne tilbakemeldinger angående hvert enkelt emne fra IS, hentet 

fra Studiebarometeret. Dokumentasjon som er lagt til grunn for vurderingen er evaluering i følgende 

emner: FAH210, SPM218, IS200, IS205, IS220. 

 

FAH210- Helse, kultur og samfunn 

 

Det er grunn til å nevne at det var en svært lav svarprosent (22 %). Undersøkelsen bidrar med nyttig 

kunnskap, men må likevel tolkes med et visst forbehold. Studentene rapporterer at de er fornøyde med 

undervisningen og veiledningen som tilbys i emnet.  Det synes å være noen utfordringer knyttet til 

læringsmiljø. Resultatene viser at studentene er minst tilfreds med det faglige innholdet. Tilbakemelding 

fra studentene går mye på pensum. Flere studenter ønsker nyere pensum som er lettere å forstå. 

 

Styrker 

Best resultat Emne, gjennomsnitt NIH, gjennomsnitt 

Jeg er fornøyd med bruk av digitale verktøy i 

undervisningen 

4,00 3,77 

Arbeids- og undervisningsformer bidrar til 

oppnåelse av læringsutbytte beskrivelsene i 

emneplanen 

3,90 3,90 

Jeg er fornøyd med kvaliteten på undervisningen 3,90 3,94 

 

 

Svakheter 

Dårligst resultat Emne, gjennomsnitt NIH, gjennomsnitt 

Kjernelitteraturen dekker godt kravene til 

læringsutbytte 

3,60 4,01 

Jeg samarbeider godt med andre studenter (i 

gruppen/kollokvier) 

3,60 4,19 
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Det totale læringsutbyttet i emnet er bra 3,70 4,06 

 

 

 

SPM218- Norsk idrett i et organisatorisk perspektiv 

 

Det var omtrent halvparten av studentene som svarte på undersøkelsen (56 %). Undersøkelsen bidrar 

med nyttig kunnskap, men må likevel tolkes med et visst forbehold på grunn av antall besvarelser. 

Omtrent halvparten av studentene rapporterer at faglig innhold og læringsutbytte er bra eller veldig bra. 

Resultatene viser i midlertidig at elevene er lite tilfreds med tilbakemelding og veiledning fra faglærere. 

Flere studenter trekker frem gjesteforelesere som en positiv erfaring fra dette emnet. 

 

Styrker 

Best resultat Emne, gjennomsnitt NIH, gjennomsnitt 

Jeg samarbeider godt med andre studenter (i 

gruppen/kollokvier)  

3,94 4,19 

Kjernelitteraturen dekker godt kravene til 

læringsutbytte 

3,84 4,01 

Jeg er fornøyd med bruk av digitale verktøy i 

undervisningen 

3,76 3,77 

 

Svakheter 

Dårligst resultat Emne, gjennomsnitt NIH, gjennomsnitt 

Jeg er fornøyd med omfang tilbakemelding og 

veiledning fra faglærer(e) 

3,11 3,59 

Jeg er fornøyd med variasjonen i undervisnings- 

og arbeidsformer 

3,24 3,68 

Jeg er fornøyd med kvaliteten på undervisningen 3,43 3,94 

 

 

 

IS200 - Historiske perspektiver på idrett 

 

Det er grunn til å nevne at det var en lav svarprosent (32 %). Undersøkelsen bidrar med nyttig kunnskap, 

men må likevel tolkes med et visst forbehold. Resultatene viser at studentene er tilfreds med emnet. Det 

fremkommer av studentene som har besvart undersøkelsen at de er særdeles fornøyd med det faglige 

innholdet og læringsutbyttet i faget. Mer presist peker studentene på at læringsutbytte er «bra» eller 

«veldig bra». Omtrent alle studentene fra undersøkelsen trives med emnet og mener at emnet har et godt 

læringsmiljø. Studentene rapporterer minst tilfredshet med undervisning og veiledning. Her kommer det 

frem at studentene først og fremst ønsker mer variasjon i undervisningen. 

 

Styrker 

Best resultat Emne, gjennomsnitt NIH, gjennomsnitt 

Det totale læringsutbyttet i emnet er bra 4,67 4,06 

Jeg er fornøyd med kvaliteten på undervisningen 4,42 3,94 

Kjernelitteraturen dekker godt kravene til 

læringsutbytte 

4,33 4,01 
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Svakheter 

Dårligst resultat Emne, gjennomsnitt NIH, gjennomsnitt 

Jeg er fornøyd med variasjonen i undervisnings- 

og arbeidsformer 

3,50 3,68 

Jeg er fornøyd med omfang tilbakemelding og 

veiledning fra faglærer(e) 

3,82 3,59 

Jeg er fornøyd med bruk av digitale verktøy i 

undervisningen 

3,83 3,77 

 

 

 

IS205 - Sosiologiske perspektiver på idrett 

 

Det er grunn til å nevne at det var en svært lav svarprosent (20 %). Undersøkelsen bidrar med nyttig 

kunnskap, men må likevel tolkes med et visst forbehold. Studentene rapporterer om et veldig godt 

faglig innhold og læringsutbytte. Alle studentene er tilfreds eller veldig tilfreds med faglig relasjon til 

faglærere.  Studentene er ikke helt tilfreds med variasjonen i undervisningsform og arbeidsform.  

 

Styrker 

Best resultat Emne, gjennomsnitt NIH, gjennomsnitt 

Jeg er fornøyd med faglig relasjon mellom 

student og faglærer(e) 

4,67 4,06 

Det totale læringsutbyttet i emnet er bra 4,33 3,92 

Arbeids- og undervisningsformer bidrar til 

oppnåelse av læringsutbytte beskrivelsene i 

emneplanen 

4,33 3,86 

 

Svakheter 

Dårligst resultat Emne, gjennomsnitt NIH, gjennomsnitt 

Jeg er fornøyd med variasjonen i undervisnings- 

og arbeidsformer 

3,00 3,71 

Jeg er fornøyd med bruk av digitale verktøy i 

undervisningen 

3,33 3,69 

Jeg samarbeider godt med andre studenter (i 

gruppen/kollokvier) 

3,83 4,20 

 

 

IS220- idrett og media  

 

Det er grunn til å nevne at det var en svært lav svarprosent (25 %). Undersøkelsen bidrar med nyttig 

kunnskap, men må likevel tolkes med et visst forbehold. Det totale læringsutbytte mener studentene er 

bra og kvaliteten på undervisningen mener studentene også er god.  Studentene er mindre positiv til 

litteraturen som benyttes. Undersøkelsen viser at studentene var mindre fornøyd med tilbakemelding fra 

faglærer. Studentene mener at den faglige ansatte skaper god faglig relasjon til studentene.  

Styrker 

Best resultat Emne, gjennomsnitt NIH, gjennomsnitt 
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Det totale læringsutbyttet i emnet er bra 4,13 3,92 

Jeg er fornøyd med bruk av digitale verktøy i 

undervisningen 

4,13 3,69 

Jeg er fornøyd med faglig relasjon mellom 

student og faglærer(e) 

4,00 3,89 

 

Svakheter 

Dårligst resultat Emne, gjennomsnitt NIH, gjennomsnitt 

Jeg er fornøyd med omfang tilbakemelding og 

veiledning fra faglærer(e) 

3,43 3,60 

Kjernelitteraturen dekker godt kravene til 

læringsutbytte 

3,50 3,82 

Arbeids- og undervisningsformer bidrar til 

oppnåelse av læringsutbytte beskrivelsene i 

emneplanen 

3,63 3,86 

 

 

IS210- filosofiske perspektiver på idrett 

Finner ingen emneevaluering i dokumentasjonen vi har fått tilsendt.  

 

4.3 Studietilbudets relevans for arbeidslivet 
 

I studieprogrammet for 2018-2019 går det innledningsvis frem hvilke yrker studiet kvalifiserer for: 

Studieretningen idrett og samfunn kvalifiserer til følgende arbeid: konsulent/ rådgiver innenfor 

den frivillige idretten i klubb, krets, særforbund og i NIF, konsulent/ rådgiver i offentlig 

forvaltning: bydel, kommune, fylke og departement, lærer i skoleverket (forutsetter 

tilleggsutdanning), konsulent/ rådgiver for folkehelsearbeid, strategisk planlegging og 

rådgivning når det gjelder idrett, kultur og fritid i ulike kommersielle sammenhenger: i 

treningsbransjen, i utstyrsbransjen, i velværebransjen, formidlingsarbeid og 

kommunikasjonsansvar innenfor idrettsfeltet og arbeid i mediesektoren: journalist, 

kommentator. 

 

Sett på bakgrunn av antall av mulige yrker er det forståelig at programleder 2016/2017 vurderer 

læringsmålenes relevans for arbeidslivet som programmet er rettet mot som «ikke særlig aktuelt da 

studiet ikke har noen tydelig yrkesretning».  

Det har ikke vært mulig for komiteen å få frem dokumentasjon fra studieavdelingen ved NIH om videre 

studier og yrkesveier for kandidater som har gjennomført årstudiet. For å få en viss pekepinn på 

yrkesvalg har komiteen valgt å «kartlegge» studentkullet som fullførte årsstudiet i Idrett, individ og 

samfunn 2003/2004.  Det var 9 studenter som fullførte IS våren 2004. Vi har vært i kontakt med 8 av 9 

studenter og stilt dem spørsmål om studiets inngang til og relevans for arbeidslivet. Det fremgår at 

halvparten av de tidligere studentene jobber i skoleverket, enten på ungdomstrinnet eller i videregående 

opplæring. Tidligere studenter som er ansatt i skoleverket underviser alle i kroppsøving eller idrettsfag. 

Tre av studentene jobber i høyere utdanning som universitetslektor eller førsteamanuensis. En student 

jobber som miljøterapeut, men har tidligere jobbet som trener på nasjonalt nivå.  
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Vi intervjuet også studentene om deres erfaring med studiet og NIH som utdanningsinstitusjon. Alle vi 

har vært i kontakt med stiller seg positive til studiet i idrett og samfunn og til NIH som 

utdanningsinstitusjon. Studentene fant IS-studiet spennende og lærerikt. Etter endt bachelorgrad søkte 

flere seg inn på masterstudiet og valgte å studere samfunnsvitenskapelige emner.  

På spørsmål om faglig innhold i studiet trakk noen studenter frem idrettspsykologi, mens andre trakk 

frem andre enkeltemner som det mest interessante studieemnet i årstudiet. I kartleggingen av årskullet 

ble andre positive faktorer nevnt. Høy kvalitet på forelesere som underviste emnene. I denne 

sammenheng trakk tidligere studenter frem forelesere på ulike emner: Sigmund Loland, Idrettsfilosofi, 

Matti Goksøyr, Idrettshistorie, Mari Kristin Sisjord, Idrettssosiologi og Frank Abrahamsen, 

Idrettspsykologi. 

NIH ble av flere trukket frem som et trygt og godt studiested, som bidro til læring og utvikling innenfor 

akademia.   
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5 Avsluttende refleksjoner  
 

Det er av betydning for fagområdet at det nasjonalt gis muligheter til å ta et årstudium i idrett og samfunn 

(60sp.). Dette kan begrunnes med at det ved at det har vært drevet en omfattende forskningsvirksomhet 

innen kunnskapsfeltet og at studiet består av kunnskapsområder som belyser og stille kritiske spørsmål 

til utviklingstrekk innen samfunnets idrett. Kunnskapen i studiet er både forskningsbasert og 

samfunnsrelevant. Når det gjelder studiets relevans for videre studier er komiteen av den oppfatning at 

årsstudiet tydeligere bør innpasses i en bachelorutdanning og kvalifisere for opptak til master i 

idrettsvitenskap. I dagens studieportefølje inngår IS som en del av en bachelorgrad og danner grunnlag 

for «opptak til masterstudium i idrettsfilosofi, idrettssosiologi, idrettshistorie og sport management». 

Dette bør her presiseres og konkretiseres i studieplan master idrettsvitenskap hvordan dette kan 

gjennomføres som masteremner første studieår.   

 

5.1 Vurderinger ved IS i forhold til komiteens mandat 
 

5.1.1 Studietilbudets relevans i forhold arbeids- og samfunnsliv 

I henhold til studieplan skal årstudiet kvalifisere for en rekke arbeid: 

Studieretningen idrett og samfunn skal kvalifisere for en rekke arbeid: konsulent/ rådgiver 

innenfor den frivillige idretten i klubb, krets, særforbund og i NIF, konsulent/ rådgiver i offentlig 

forvaltning: bydel, kommune, fylke og departement, lærer i skoleverket (forutsetter 

tilleggsutdanning), konsulent/ rådgiver for folkehelsearbeid, strategisk planlegging og 

rådgivning når det gjelder idrett, kultur og fritid i ulike kommersielle sammenhenger: i 

treningsbransjen, i utstyrsbransjen, i velværebransjen, formidlingsarbeid og 

kommunikasjonsansvar innenfor idrettsfeltet og arbeid i mediesektoren: journalist, 

kommentator. 

Læringsutbyttebeskrivelsene sier lite om hvilke områder innen arbeidslivet studiet er rettet mot.  

Gjennomgangen av dokumentunderlag og kartlegging av tidligere studenters uttalelser viste at flere 

arbeidet innenfor utdanningssektoren. Tidligere studenter jobbet både i grunnskolen, videregående skole 

og på høgskole/universitet. Studiet av idrett og samfunn vil for eksempel gi gode faglige forutsetninger 

for undervisning på idrettsfag i videregående skole, hvor et av fagene er Idrett og samfunn. Når det 

gjelder studiets relevans for arbeidslivet vil komiteen peke på relevansen av å trekke inn aktører, som 

jobber med formidling og forvaltning innen idrettsfeltet, som gjesteforelesere på de tematiske emnene. 

Det er grunn til å anta at denne formidlingen viser studiets relevans både for arbeids- og samfunnsliv.  

 

5.1.2 Er det sammenheng og progresjon i læringsutbyttebeskrivelser på emne- og  

         programnivå? 

Læringsutbyttebeskrivelsene er forankret i programutvalg og ivaretas av programansvarlig. Emnene har 

stor faglig bredde og det kan være vanskelig å få øye på en tydelig sammenheng i 

læringsutbyttebeskrivelser på program- og emnenivå. På emnenivå er mål ikke formulert som 

læringsutbyttebeskrivelser (kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse), noe som gjør det 

vanskelig å vurdere sammenhenger utfra planverket. Læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå støtter 

ikke opp om emnebeskrivelsen på programnivå. En vurdering av emneplanene viser at programmet har 
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stor faglig bredde og det bør utarbeides læringsbeskrivelser (kunnskap, ferdighet og generell 

kompetanse) for fagemnene som korresponderer med studieprogrammet..  

 

5.1.3 I hvilken grad tilrettelegger studieprogrammet for at studentene skal ha en egen rolle i  

         egen læreprosess? 

I planverket legges det opp til at det skal brukes varierte undervisnings- og arbeidsformer i studiet. En 

gjennomgang av de ulike fagemnene viser at de inneholder forventninger til studentene, med utstrakt 

bruk av studentaktive læringsformer.  Studentenes aktive rolle i egen læreprosess er presisert i 

beskrivelsene. En gjennomgang av undervisningsformer viser at det brukes varierte 

undervisningsformer innen de ulike emnene som forelesninger, gruppearbeid, studentfremlegg og 

arbeidsoppgaver. I studentintervjuene ble erfaringene med arbeidskrav i idrettshistorie og idrett og 

media trukket frem som viktige for å virkemidler for å fremme en aktiv rolle i egen læringsprosess.  Det 

fremgår av de ulike emneplanene at det er lagt opp til arbeidskrav i to av seks fagemne. Komiteen er av 

den menig at det bør være en rød tråd mellom de ulike fagemnene i forhold til arbeidskrav og at hvert 

emne bør ha arbeidskrav som tilrettelegger for en studentaktiv rolle.   

 

5.1.4   I hvilken grad tilrettelegger studieprogrammet for et inkluderende og motiverende  

          læringsmiljø?   

Evalueringer fra studenter og emneansvarlige viser at emnene i stor grad er preget av studentaktiv 

læring, med utstrakt bruk av studentpresentasjoner, gruppeoppgaver, diskusjoner og opponering. 

Komiteen mener at varierte undervisningsmetoder er et gode i forhold til å skape et godt læringsmiljø i 

en studentgruppe. Arbeidsformer som bidrar til aktiv deltakelse kan medføre et bedre læringsmiljø i de 

ulike emnene. Sett i lys av at noen emner (FAH 210 og SPM 218) også inngår i andre studieprogram vil 

det å jobbe sammen på tvers av studieprogram være bra for læringsmiljøet.  

 

5.1.5 Hvilke forventninger og krav stilles til studentenes arbeidsinnsats? 

En gjennomgang av organisering og arbeidsformer viser at det stilles forskjellige forventninger til 

studentenes arbeidsinnsats i de ulike emnene: «En muntlig fremføring» IS-200, «Gjennomføre 

gruppearbeid med forberedelse til studentfremlegg» IS-205, «ulike former for gruppearbeid og 

fremføringer» IS-210, «Studentarbeid vil vektlegges gjennom gruppearbeid og diskusjon» IS-220, 

«Undervisningen vil foregå i seminarform og aktiv studentmedvirkning» IS-218, «Det legges opp til 

forelesninger og aktiv studentmedvirkning» FAH-210.  I to av emnene, IS-200 og IS-220 er det lagt inn 

arbeidskrav som vurderes til bestått/ikke bestått. I de fire andre emnene er det ikke eksplisitt stilt 

arbeidskrav til studentenes arbeidsinnsats. Komiteen mener at arbeidskrav er et evalueringsverktøy som 

bidrar til å stille krav til studentenes arbeidsinnsats. Det bør derfor utarbeides arbeidskrav i de emnene 

som ikke har dette.  

 

5.1.6 Støtter undervisningsmetoder og vurderingsformer opp om læringsmålene? 

Det anvendes flere vurderingsformer: Skriftlig skoleeksamen, skriftlig hjemmeeksamen, ukentlige 

innleveringer, studentpresentasjoner og gruppeoppgaver. Disse vurderingsformer stiller ulike krav til 

studentenes ferdigheter: skriftlig fremstillingsevne, muntlig fremføringsevne, samarbeidsevne, o.l. 

Undervisningen er en kombinasjon av lærerstyrt undervisning, ulike former for gruppearbeid, 

framføringer og individuelt studium. Det er en styrke ved programmet at studentene må fremstille seg 
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for ulike vurderingsformer. Vurderingsformene som vektes varierer mellom individuelle 

skoleeksamener og hjemmeeksamener.  Komiteen vil særlig trekke frem betydning av hjemmeeksamen 

og kronikkskriving som vurderingsformer hvor det gis studietid til arbeid med lærestoff og tid til kritisk 

refleksjon. Det fremgår av vedlagte dokumentasjon eksempler på hjemmeeksamensoppgave. Vedlagte 

hjemmeeksamen, IS220-Idrett og media, er et godt eksempel på hvordan eksamensspørsmålene 

utfordrer studenten overfor valg og avgrensninger av lærestoff.   

 

5.1.7 Hvordan vurderes relevansen av NIHs forskning i forhold til programmet? 

En gjennomgang av pensumlitteraturen studieåret 2017-2018 viser at en rekke bøker, artikler, kapitler i 

antologi anvendes i undervisningen. En rekke av arbeider som inngår i litteraturen er publisert av 

fagansatte. Disse ansees som svært relevante for undervisning i de enkelte fagemne.   

 

5.1.8 Hvordan er det utdanningsfaglige kompetansenivået blant de som underviser på årsstudiet? 

Fagmiljøet som er tilknyttet studietilbudet har relevant og høy utdanningsfaglig kompetanse. 

Læringsmiljøet på studieprogrammet er kjennetegnet av tverrfaglighet med høy kvalitet på 

forskningsbasert undervisning.  

 

5.1.9 Hva kjennetegner pensumlitteraturen med hensyn til språkfordeling, utvalg av læremidler og 

digitalisering?  

Det at over halvparten av pensumlitteraturen har en engelsk språkdrakt bør vurderes ved revisjon. Det 

at det foreligger en lærebok innen det enkelte emne styrker ansees som en fordel for studentenes 

tilegnelse av fagstoff.  

 

5.2 Styrker ved IS 
 

Gjennomgangen av det tilsendte materialet og oppsummeringen av intervjuene gir et godt grunnlag for 

å trekke frem sterke sider ved IS.  

• Det faglige- og det sosiale læringsmiljøet på IS fremstår som svært godt. 

• Undervisningsansvar blir ivaretatt av fagansatte med gode faglige kvalifikasjoner, høy 

forskningskompetanse.  

• Undervisningen i studiet er i høy grad forskningsbasert.  

• Det er gjennomgående for studiet at pensumlitteraturen består av forskningsarbeider publisert 

av forelesere. 

• Studiet har varierte vurderingsformer. En rekke hjemmeeksamener gir tid til fordypning og 

kritisk fremstilling av lærestoffet. 

• Studiet har innført arbeidskrav i flere emner, noe som er av stor betydning for studentenes 

ansvar for egen læring.  

• Studiet har høye søkertall. Over flere år har studiet flere fremmøtte studenter enn måltallet. 

• Studiet har høy gjennomføringsgrad. 
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• Studentene oppnår gode evalueringer innen alle fagemnene. 

 

5.3 Utfordringer ved IS 
 

Gjennomgangen av det tilsendte materialet og oppsummeringen av intervjuene gir et godt grunnlag for 

å trekke frem utfordringer ved IS.  

• Få frem læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå som korresponderer med programnivå. 

• Det er rom for forbedring av studentaktive læringsformer. 

• Integrere emnene i årstudiet tydeligere i et bachelorløp. 

• Forbedre rekruttering til bachelorstudiet IS.  

• Fornye pensumlitteratur i enkelte emner. 

• Ta aktivt i bruk digitale læringsplattformer. 

• Tilføre ressurser ved «overbooking». Det økte studentopptaket utover antall studieplasser kan 

begrense ressurser til gjennomføring av studentaktive undervisnings- og læringsformer. 

• Større andel av pensumlitteraturen bør foreligge i norsk språkdrakt. 
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6 Evalueringskomiteens forslag til tiltak 

Med bakgrunn i evalueringen foreslår komiteen følgende åtte tiltak til å forbedre og sikre kvaliteten på 

IS: 

• Når det gjelder studiets relevans for andre og videre studier anbefaler komitéen at NIH utreder 

hvorvidt fordelene som finnes ved at man har to ulike bachelorløp med tidvis nokså lik 

emneplan er gode nok til å opprettholde begge bachelorløpene, eller om studieretningene bør ha 

mindre forskjeller for å sikre et felles bachelorløp.   

 

• Når det gjelder sammenheng og progresjon i læringsutbyttebeskrivelser, etter de krav og 

anbefalinger som er fremmet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og 

Kvalitetsområder for studieprogram, anbefaler komiteen at man ser på at det er sammenheng i 

læringsutbyttebeskrivelser på programnivå: kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, i 

forhold til læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå.  

 

• Når det gjelder vurdering vil komiteen foreslå å innføre flere arbeidskrav i fagemnene for å 

fremme en mer studentaktiv læringsform: læringsformer som bør komme til utrykk i planverket. 

 

• Et mer inkluderende og motiverende læringsmiljø kan fremmes gjennom mer studentaktive 

undervisningsformer ved å legge til rette for kollokviearbeid i forbindelse med 

gruppearbeid/studentpresentasjoner.   

 

• Økning i antall studieplasser og innføring av studentaktive undervisningsformer gjør at IS 

studiet bør tilføres økte ressurser.  

 

• Fornye og rotere eksamensformer innen de ulike fagemnene.  

 

• Komiteen anbefaler at det gjøres tiltak for å tydeliggjøre relevansen for arbeids- og samfunnsliv 

i planverket.  

 

• Styrke norsk som fagspråk i pensumlitteraturen ved å øke andelen artikler/kapitler på norsk.  

 

• Gjennomføre en kandidatundersøkelse for å øke kunnskapen om IS-studentenes valg av studie- 

og yrkesveier.  
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