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1.0 Innledning 

Periodisk evaluering i henhold til § 2.1 (2) i studiekvalitetsforskriften (FOR-2018-01-03-6) 

inngår som et ledd i studiekvalitetsarbeidet ved Norges idrettshøgskole (NIH). Studieutvalget 

(SU) ved høgskolen peker hvert år ut studieprogram som skal gjennomgå periodisk 

evaluering. Master i idrettsvitenskap (MAIVI) er pekt ut for evaluering i studieåret 

2018/2019. 

1.1  Oppnevning og sammensetning av evalueringskomité 

Ifølge oversendingsbrev fra studiesjef Håkon Solberg av 15.11.2018 oppnevnte NIH følgende 

personer til evalueringskomitéen: 

Knut Løndal, professor ved OsloMet – storbyuniversitetet (leder) 

Mette Krogh Christensen, førsteamanuensis ved Århus universitet 

Sveinung Berntsen, professor ved Universitetet i Agder 

Anja Rynning Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund 

Herman Hernæs, tidligere student ved MAIVI 

Før arbeidet startet, gikk Mette Krogh Christensen ut av komitéen og ble erstattet med Claes 

Annerstedt, professor ved Göteborgs universitet. 

Før utnevnelse av komitéen var det uttrykt forventning om at evalueringens rapport burde 

foreligge innen utgangen av januar 2019. 

1.2  Mandat 

I oversendingsbrevet av 15.11.2018 er komitéen bedt om å undersøke MAIVI med hensyn til 

følgende punkt1: 

 Studietilbudets relevans for arbeids- og samfunnsliv. 

 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. 

 Tilrettelegging for faglig relevant studentutveksling og i hvilken grad studentene 

møter en tydelig forventning fra fagmiljøet om å dra på utveksling i løpet av 

studietiden. 

 Tilknytning til praksisfeltet gjennom hospitering, veiledet praksis, relevante oppgaver 

fra praksisfeltet og bruk av gjesteforelesere fra relevant samfunnsområde. 

Komitéen ble gitt myndighet til å foreta mindre avgrensninger/utvidelser av mandatet etter 

behov. Komitéens medlemmer har diskutert mandatet, og har funnet det tydelig. Vi har valgt å 

                                                 
1 Evalueringen omfatter ikke masterprogrammene Master i idrettsfysioterapi og European Master in Health and 

Physical Activity, som Norges idrettshøgskole også tilbyr.  
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formulere punktene i mandatet om til åtte spørsmål som vi besvarer mot slutten av rapporten 

(Kapittel 4.3). I tillegg til disse spørsmålene har evalueringskomitéen tillatt seg å vurdere 

studieprogrammets planverk opp mot sentrale styringsdokument. 

1.3  Tilsendt dokumentasjon 

Evalueringskomitéen mottok skriftlig dokumentasjon om MAIVI via e-post den 19.11.2018. 

Dokumentasjonen bestod av 

 Utskrift fra Studiebarometeret for 2015, 2016 og 2017 

 Utskrift fra Kandidatundersøkelsen fra 2015 og 2017 

 Programrapporter fra 2017 

 Tidligere evalueringsrapporter vedrørende MAIVI (2005 og 2012) 

 Karakterfordeling og gjennomstrømmingstall 

 Emnerapporter fra 2017 

I tillegg viser utsendingsbrevet til internettlenker til plan for studieprogrammet. 

2.0 Komitéens arbeid 

Etter individuell gjennomlesing av materialet, holdt komitéen et innledende møte per Skype 

for business/telefon. Der ble mandat for arbeidet diskutert og tolket, fremdriftsplan bestemt, 

oppgaver fordelt og detaljer om møte-/intervjudag på NIH diskutert og besluttet. 

Komitéen var samlet på NIH én dag (13.12.2018), og gjennomførte da et forberedende møte, 

fire gruppeintervju med personer som er involvert i masterprogrammet, samt et avsluttende 

møte med diskusjon og vurdering. Deretter samlet komitéens leder skriftlige innspill og skrev 

utkast til rapport. Denne ble diskutert i e-post underveis i arbeidet og ferdigstilt etter et møte 

per Skype for business/telefon den 18.01.2019. 

2.1 Metode 

Ifølge Periodisk evaluering av studieprogram ved NIH - veileder (vedtatt i SU 22.03.2018) 

skal evalueringsmetoden normalt baseres på skriftlig dokumentasjon og intervju. Målgrupper 

for intervju er eksemplifisert som studenter/studenttillitsvalgte, alumner, undervisere på 

programmet og ledelse (seksjonsleder, programansvarlig, rektorat). 

Komitémedlemmene gikk først grundig gjennom den tilsendte, skriftlige dokumentasjonen og 

planen for MAIVI som ligger på websiden til NIH (lenke gitt opp i oppnevningsbrevet), og 

merket seg relevante element for evalueringsarbeidet. Fokus i denne nærlesingen var på 

punktene som er angitt i det mandat komitéen er gitt. Resultatet fra den individuelle 

nærlesingen ble diskutert i to Skype-/telefonmøter og under et møte som ble arrangert på NIH 

den 13. desember 2018.  
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Spørsmål til gruppeintervju med sentrale aktører i MAIVI ble utformet med bakgrunn i 

komitémedlemmenes individuelle gjennomlesing av tilsendt dokumentasjon og plan for 

studieprogram, samt etterfølgende diskusjoner blant komitémedlemmene. Grupper for 

intervju ble valgt ut basert på vurdering av deres muligheter til å besvare spørsmål relatert til 

mandatet, og som ikke kunne besvares med bakgrunn i nærlesing av skriftlig dokumentasjon. 

Følgende grupper ble valgt ut til intervju: 

 Representanter for studentene i de ulike studieretningene i MAIVI 

 Leder for masterprogrammet og ansatte med ansvar for studieretningene 

 Ansatte med ansvar for fellesemner 

 Et utvalg ansatte med ansvar for fordypningsemner 

Intervjuene ble gjennomført på NIH den 13. desember 2018. Hele evalueringskomitéen deltok 

som panel under gjennomføring av intervju. Notater ble gjort under intervjuene, og disse ble 

diskutert og vurdert i etterkant av gjennomførte intervju. 

I evalueringsarbeidet har komitéen sett spesielt til punkene i mandatet komitéen er gitt, og til 

relevante krav og anbefalinger i to sentrale dokument fra norske myndigheter: 

 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) 

Forskrift FOR-2017-11-08-1846 fra Kunnskapsdepartementet fastsetter Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) med henvisning til nivåene i Det 

europeiske kvalifikasjons-rammeverket for livslang læring (EQF). Tilbydere med 

godkjenning eller akkreditering i henhold til universitets- og høyskoleloven er omfattet 

av FOR-2017-11-08-1846. NKR (2014) gir oversikt over utdanningsnivåene i Norge 

og viser hvilket nivå kvalifikasjoner fra det norske utdanningssystemet er plasserte på i 

forhold til hverandre. I tillegg er det en redskap som skal gjøre det enklere å 

sammenligne norske og utenlandske kvalifikasjoner. NKR gir en generell framstilling 

av hva alle kandidater på de ulike nivåene, inkludert mastergradsnivået, skal kunne 

ved fullført kvalifikasjon. For hvert nivå skal læringsutbyttene i kategoriene kunnskap, 

ferdigheter og generell kompetanse omtale hva som skal være oppnådd ved fullført 

kvalifikasjon. 

 Kvalitetsområder for studieprogram (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga 

[NOKUT], 2016) 

Kvalitetsområder for studieprogram beskriver NOKUTs målsetninger for kvalitet i 

høyere utdanning, med et særlig blikk på det studienære kvalitetsarbeidet med 

studieprogrammer på institusjonene. I dette dokumentet fokuserer NOKUT på 

følgende kvalitetsområder som alle må ses i sammenheng med hverandre: 

Kunnskapsbase, læringsbane, startkompetanse, læringsutbytte, utdanningsfaglig 

kompetanse, samfunn og arbeidsliv, læringsmiljø og programdesign. 

 

2.2 Utarbeiding av evalueringsrapport 

Komitéens leder, Knut Løndal, har ført evalueringsrapporten i pennen, men den er utarbeidet i 

tett samarbeid mellom evalueringskomitéens medlemmer. Alle komitémedlemmene har lest 

gjennom siste versjon av rapporten og stiller seg bak innholdet. 
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3.0 Beskrivelse av Master i idrettsvitenskap, NIH 

I dette kapittelet gir vi en beskrivelse av MAIVI. Dette inkluderer informasjon som har kommet 

fram gjennom lesing av planverk, programbeskrivelser og de siste års rapporteringer, samt 

informasjon innhentet gjennom intervju med sentrale aktører i programmet. Vi starter med en 

deskriptiv gjennomgang av studieprogrammet med utgangspunkt i planverk og 

programbeskrivelser, går videre til en presentasjon av ulike tilbakemeldinger knyttet til 

programmet, og avslutter med informasjon innhentet gjennom intervju. 

3.1 Planverk for studieprogrammet MAIVI 

Programplanen viser at MAIVI er et 120 studiepoengs (sp) masterprogram, med 

masteroppgave på 60 sp inkludert i programmet. MAIVI skal ifølge programplanen 

kvalifisere for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsfaglige problemer og oppgaver. 

Studiet danner grunnlag for doktorgradsstudier innen fagområdet idrettsvitenskap, og det er 

primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg innenfor utvalgte deler av 

idrettsfaget. Den overbyggende programplanen er svært kortfattet, og målsetningen for 

programmet er utformet som læringsutbyttebeskrivelser rettet mot kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse. Målene er av svært generell karakter, og begrepet ‘læringsutbytte’ er 

ikke brukt. Som eksempel kan det nevnes at et læringsmål innen generell kompetanse er rettet 

mot «relevante yrkesetiske problemstillinger», men det skrives ikke noe mer om hvilke 

profesjoner masterprogrammet retter seg mot eller kvalifiserer for. Den overbyggende 

programplanen presiserer at studiet er preget av varierte undervisnings- og arbeidsformer, 

men den sier ikke noe om vurderingsformene som brukes i programmet. Planen sier heller 

ikke noe om muligheter for utveksling underveis i studiet. 

MAIVI er delt i fem studieretninger som studentene søker seg til ved opptak. 

 Coaching og psykologi 

 Fysisk prestasjonsevne 

 Idrettsmedisinske fag 

 Kroppsøving og pedagogikk 

 Kultur og samfunn 

1. studieår 

Vitenskapsteori - 5 sp 

Obligatorisk fellesemne 

Generell metode - 5 sp 

Obligatorisk fellesemne 

Valgfri metode - 5 sp 

På tvers av studieretning 

Spesiell metode – 5 sp 

Innen egen studieretning 

Fordypningsemner - til sammen 40 sp 

Innen egen studieretning 
     

2. studieår Masteroppgave - 60 sp 

Figur 1: Nåværende oppbygning av Master i idrettsvitenskap, Norges idrettshøgskole.  
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MAIVI har obligatoriske emner innen vitenskapsteori (VIT400) og generell forskningsmetode 

(MET400), samt en valgfri fordypning innen enten kvalitativ forskningsmetode (MET405) 

eller statistikk (STA400) (se Figur 1). Disse emnene gjennomføres på tvers av studieretninger. 

I tillegg tar studentene en modul i ‘spesiell metode - programplan’, og denne gjennomføres 

innen hver studieretning. De fire nevnte emnene har hver et omfang på 5 sp og gjennomføres 

første studieår. Første studieår må studentene også gjennomføre fordypningsemner på til 

sammen 40 studiepoeng. Dette består av emner på 10 og/eller 20 sp og organiseres innenfor 

hver studieretning. Alle studieretninger har noen emner som er obligatoriske for alle studenter 

tilknyttet retningen. I noen studieretninger (Coaching og psykologi, Fysisk prestasjonsevne og 

Kultur og samfunn) er det i tillegg åpnet for valg mellom to fordypningsmoduler. Hele andre 

studieår er satt av til arbeid med masteroppgaven (60 sp), og studentene får tildelt veileder av 

den fagseksjon som er ansvarlig for studieretningen studenten er tilknyttet.  

Det er utarbeidet separate planer for hver studieretning av MAIVI, og disse benevnes som 

‘programplaner’. Planene innledes med en generell beskrivelse av studieretningen, og det 

skrives kort hva studiet skal kvalifisere til. Alle de fem studieretningsplanene presiserer 

tydelig at studiet kvalifiserer til doktorgradsstudier. Planene er relativt like i begrepsbruken 

om hvilke yrkesfelt og profesjoner, samt deler av samfunnslivet, som studieprogrammet er 

rettet mot og kvalifiserer for. Generelle formuleringer som f.eks. «egner seg for studenter som 

ønsker å arbeide innen idretts-, helse- eller undervisningssektoren» går igjen. Et unntak er 

planen for studieretningen Kroppsøving og pedagogikk, som er mer spesifikk i sin 

beskrivelse: «[Studiet kvalifiserer] for praksis -og yrkesfeltet i skole, ulike fritids- og 

naturkontekster». Studieretningsplanene er lite presise angående faglig innhold. Planene 

inneholder ikke overbyggende målsetninger eller utbyttebeskrivelser, og de sier ikke noe om 

vurderingsformer eller muligheter for utveksling. Planene viser imidlertid til varierte 

undervisnings- og arbeidsformer, og studentens aktive rolle i egen læringsprosess er presisert i 

beskrivelsen. Videre har planene et oppsett som tydelig viser hvordan studiet er bygget opp av 

fellesemner, valgfrie emner, fordypningsemner og masteroppgave.  

Emneplanene består av korte innledende formuleringer av generell karakter, etterfulgt av 

læringsmål, en kort beskrivelse av organisering og arbeidsformer og presentasjon av arbeidskrav 

og vurderingsformer. Emneplanene er lite presise med hensyn til klargjøring av innhold og 

målsetning. I de fleste emneplaner er læringsmålene satt opp i én liste, uten å være delt spesifikt 

etter hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studentene skal ha ervervet etter 

gjennomført emne. Læringsmålene er bare unntaksvis utformet som læringsutbyttebeskrivelser 

(jfr. definisjon av læringsutbytte i Kvalitetsområder for studieprogram og beskrivelsen av 
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utarbeidelse av utbyttebeskrivelser i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (FOR-

2017-11-08-1846). Med få unntak, er praksisfeltet (det yrkesfelt og de profesjoner) som emnet er 

rettet mot lite synlig. Arbeidskrav og vurderingsformer er konsist formulert og gir et tydelig 

inntrykk av krav og forventninger. 

3.2 Interne og eksterne tilbakemeldinger angående MAIVI 

NIH har utarbeidet noen interne oppsummeringer og rapporter angående MAIVI, og disse er 

gjort tilgjengelig for evalueringskomitéen. Dette omfatter  

 Interne oppsummeringer angående søkertall, gjennomføringsgrad og karakterfordeling 

 Årlige rapporter om studieretninger, fellesemner og fordypningsemner fra fagmiljøene 

 Rapporter fra tidligere evalueringskomitéer (2005 og 2012) 

I tillegg har NIH gjort to eksterne tilbakemeldinger fra studenter tilgjengelig for komitéen:   

 Studiebarometeret fra NOKUT  

 Kandidatundersøkelsen fra NIFU 

I det følgende beskrives interne oppsummeringer og rapporter og eksterne tilbakemeldinger 

fra studenter under overskrifter: 

Interne oppsummeringer, NIH (søkertall, gjennomføringsgrad og karakterfordeling) 

I NIHs informasjonsmateriell er det oppgitt at hver studieretning av MAIVI har 15 

studieplasser, til sammen 75 studieplasser. MAIVI hadde gode og økende søkertall i årene 

som er registrert i oppsummeringen som evalueringskomitéen har fått tilgang til (2013-2016). 

I alle disse årene har studieretning Kroppsøving og pedagogikk hatt høyest søkertall, mens 

søkertallene på studieretning Kultur og samfunn har vært lavest. Alle de fem studieretningene 

har imidlertid søkertall som er tre-fire ganger større enn antall plasser på studiet. Det totale 

studenttallet ved oppstart har i opptaksårene 2013 – 2016 variert mellom 78 og 91. I alle disse 

årene har det vært flere menn enn kvinner på studiet (64 % i kullet som ble tatt opp i 2016). 

Gjennomføringsgraden på normert tid er relativt lav; i 2018 var den på 53 %, mellom 38 % og 

63 % på de ulike studieretningene. En større prosentandel av kvinnene som starter på studiet 

gjennomfører på normert tid enn det som er tilfelle for mennene. Karakterene på de leverte 

oppgavene de siste fire årene er relativt gode; 67,7 % av kandidatene som har fullført studiet 

har fått karakteren A eller B, mens bare 8,5 % av kandidatene har fått svakere karakter enn C. 

Stryk inntreffer svært sjelden (0,8 %). Det er spesielt studieretning Fysisk prestasjonsevne 

som skiller seg ut med mange oppgaver med karakteren A eller B (83,3 %). Det er ikke store 

kjønnsforskjeller i karakterfordeling. 
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Årlige rapporter fra fagmiljøene om studieretninger, fellesemner og fordypningsemner  

Det har blitt utarbeidet årsrapporter for de fem studieretningene og for de ulike felles- og 

fordypningsemnene på masterprogrammet. Rapportene er ført i et prestrukturert skjema med 

følgende punkter: 1) Oppfølging av tiltak fra forrige programrapport, og 2) Status for 

programmet basert på bl.a. studentundersøkelser, møter i programutvalg og emnerapporter. 

Under sistnevnte punkt trekkes læringsmål, undervisning, veiledning og arbeidsformer, 

internasjonalisering, de vitenskapelige ansattes kvalifikasjoner og erfaring fram. Skjemaet ble 

fastsatt av NIH-styret i 2005 og ble sist revidert av Studieutvalget i mai 2017. 

Evalueringskomitéen har lagt merke til at fagperson med ansvar for en studieretning er titulert 

som ‘programansvarlig’, og at dette ansvaret for tiden er lagt til seksjonsleder. Dette til tross 

for at de fem studieretningene er studieretninger innen ett og samme masterprogram. På 

malen for rapportskjemaet er det angitt at bakgrunnsinformasjon for utfylling av skjemaet 

«vanligvis vil være: Studentevalueringer av programmet, sensorrapporter, emnerapporter, 

referat fra programutvalgsmøter og nøkkeldata» om studieretningen. Evalueringskomitéen har 

mottatt rapportene fra alle studieretninger av MAIVI. Komitéen antar at rapportene er fra 

studieåret 2017/2018, men dette er noe usikkert siden flere av rapportene ikke er datert. Under 

følger en kort beskrivelse av rapportene fra den enkelte studieretning. 

Rapporten angående Coaching og psykologi beskriver gjennomføringen av emnene og de 

tilknyttede læringsmålene på studieretningen som tilfredsstillende. Det framholdes at man 

innen alle emner arbeider aktivt for å kommunisere og bevisstgjøre studentene angående 

læringsmål. Det uttrykkes tilfredshet med hensyn til progresjon i metode, men påpeker det 

problematiske med at valg av metodespesialisering skjer før studentene vet hvordan de skal 

gjennomføre sitt masterprosjekt. Det er gjennomført studentundersøkelser, men relativt få 

studenter har besvart disse. De som har svart er middels eller bedre fornøyd med 

gjennomføringen av undervisningen på emnene. Når det gjelder internasjonalisering 

rapporteres det om at det har vært benyttet undervisningskrefter fra Canada, og at ett av 

kursene på studieretningen i sin helhet foregår på engelsk. Det synes ikke å være direkte 

samarbeid med praksisfeltet på denne studieretningen. De som underviser/veileder på 

studieretningen framstår som meget godt kvalifisert, og de forsker innenfor emner som er 

relevante for masterstudiet. Avslutningsvis presiseres det et ønske om at metodefordypning 

må komme etter at masterprosjekter er valgt, og at det er behov for å vurdere hvor mye 

valgfrihet man kan tilby med hensyn til fordypningsemner. 

Rapporten angående Idrettsmedisinske fag trekker frem konkrete endringer og tiltak som er 

gjort siden forrige rapport. I tillegg gjøres det en vurdering hvorvidt tiltakene har/forventes å 
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ha en effekt. Det poengteres at fagkompetansen til forelesere og veiledere er høy og at den 

enkelte underviser/veileder innenfor egen forskningstematikk. Under relevans for 

yrket/profesjonen poengteres det bl.a. at en jobber mot autorisasjon av kandidatene. Det 

poengteres også at en i denne forbindelse jobber mot å inkludere betydelig mer praksis på 

master. FOU-arbeidet til studentene er i stor grad knyttet opp mot pågående prosjekter og 

studentene integreres således i fagmiljøet. Når det gjelder utveksling, fremgår det av 

rapporten at studenten får full støtte, dog ikke økonomisk støtte. Det er uklart hva som her 

menes med «full støtte». Avslutningsvis kommer en med konkrete forslag til endringer/tiltak 

for emner, programmet eller administrative rutiner som skal gjelde fra neste studieår.  

Rapporten angående Fysisk prestasjonsevne presenterer innledningsvis noen konkrete 

endringer som er gjort siden siste rapport. Det poengteres bl.a. at studiebelastningen i 1. 

semester er endret noe siden sist siden det da var for liten belastning i starten og for stor mot 

slutten. Det fremkommer i rapporten i liten grad kommentarer eller innspill fra 

studentundersøkelser, møter i programutvalg og emnerapporter og hva konkret som er bra og 

eventuelt hva som bør arbeides med. Under internasjonalisering kommer det frem at 1-2 av 

14-18 studenter drar på utveksling hvert år men det fremkommer ikke hvordan en legger til 

rette for dette. Det poengteres derimot at dagens studiestruktur gjør det utfordrende med 

studentutveksling. Det trekkes frem at fagkompetansen til forelesere og veiledere er høy, og at 

den enkelte underviser/veileder innenfor egen forskningstematikk. Enkelte gjesteforelesere 

benyttes. Avslutningsvis kommer en med konkrete forslag til endringer/tiltak for emner, 

programmet eller administrative rutiner som skal gjelde fra neste studieår. 

Rapporten angående Kroppsøving og pedagogikk trekker fram at det er gjort endringer i 

vurderingsformer og i opptakskrav, og det gjøres en vurdering hvorvidt tiltakene har/forventes 

å ha en effekt. Det påpekes at studieretningen kvalifiserer godt til lærergjerning i 

videregående skole og således oppfyller de viktigste målene. De som underviser/veileder på 

studieretningen framstår som meget godt kvalifisert, og de forsker innenfor emner som er 

relevante for masterstudiet. Det framholdes likevel at det kan være behov for revisjon av 

læringsmål og oppbygging av studiet. Angående internasjonalisering beskrives at studentene 

det siste året har deltatt på en internasjonal konferanse som del av BIN-Norden, og at de 

deltok på metodeseminar i den forbindelse. Det rapporteres om positive tilbakemeldinger fra 

studenter på å delta på en konferanse og oppleve key-notes, paperframlegg og seminarer. Det 

rapporteres at det ikke er særlig kontakt med yrkesfeltet studiet kvalifiserer for i det første 

året. De fleste studenter har imidlertid nær kontakt med yrkesfeltet i gjennomføringen av sitt 

masterprosjekt. Avslutningsvis antyder rapporten at det er behov for en evaluering av 
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masterprogrammet, spesielt med hensyn til dimensjonering og innhold i enkeltkurs og 

grunnlag for opptak på en studieretning med pedagogisk innretning.   

Rapporten angående Kultur og samfunn framholder at man fortløpende vurderer 

emneporteføljen på studieretningen, for eksempel vurderes det om det skal tilbys egne emner i 

forskningsmetode. Dette har imidlertid vært fulgt opp innen det enkelte masterprosjekt, noe 

som beskrives som utfordrende. Studieretningen har en utfordring med få studenter på 

enkeltkurs, men argumenterer med at det er nødvendig å opprettholde og sikre kompetanse 

innen små fag som idrettshistorie og idrettsfilosofi. Ellers rapporteres det om varierte 

undervisningsformer, inkludert forelesninger, egenstudier og seminar med vekt på 

studentframlegg. Det er også utstrakt bruk av seminar i studiets andre år. Kontakten med 

praksisfeltet hevdes å være tett på bachelornivået, og at det derfor ikke er prioritert på 

masternivået. De som underviser/veileder på studieretningen framstår som meget godt 

kvalifisert, og de forsker innenfor emner som er relevante for masterstudiet. Angående 

internasjonalisering rapporteres det at hvert år er det noen studenter fra studieretningen som 

har utveksling, særlig til Canada. I tillegg bidrar professor-to-tilsatte fra Finland, England og 

Sveits i undervisningen på masteremnene.  

Av det som kommer fram i studieretningsrapportene, merker komitéen seg spesielt ønsket om 

en revisjon av masterprogrammet. Av behov som trekkes fram i den forbindelse, er en 

vurdering av dimensjoneringen av fellesemner og studieretningenes emner, samt hvorvidt 

studiepoengfordelingen på de ulike emnene er tilpasset den studiebelastning de utgjør for 

studentene. Det påpekes at det er behov for å se over ressursfordelingen, også relatert til hvor 

mange valgfrie emner man har ressurser til. I tillegg bemerkes det at man bør styrke 

metodeundervisningen og overveie å tilby flere emner på engelsk. 

Det prestrukturerte skjemaet for rapport fra ansatt med emneansvar til den ansatte med 

programansvar ble fastsatt av NIH-styret i 2005 og ble sist revidert av Studieutvalget i mai 

2017. På malen for rapportskjemaet er det angitt at aktuell bakgrunnsinformasjon for utfylling 

av skjemaet er «Rapport fra ekstern sensor, innspill fra undervisere, studentevaluering av 

emnet og nøkkeldata» om emnet. Evalueringskomitéen har mottatt rapportene om de to 

obligatoriske fellesemnene VIT400 og MET400 og det valgfrie fellesemnet STA400. Vi har 

ikke mottatt rapport om det valgfrie fellesemnet MET405. Komitéen har videre mottatt 

rapporter fra 11 av 21 fordypningsemnene. Rapportene vi har mottatt er om emnene MA400, 

MA402, MA403, MA404, MET410 (relevant for Coaching og psykologi) MA420, MA421 

(relevant for Idrettsmedisinske fag) MA440, MA441, MET430 (relevant for Kultur og 
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samfunn) og MA401 (relevant for Coaching og psykologi og for Idrettsmedisinske fag). 

Komitéen har ikke mottatt emnerapporter om MA408, MA409, MA413, MET415 (relevant 

for Fysisk prestasjonsevne), MET420 (relevant for Idrettsmedisinske fag), MA430, MA431, 

MA432, MET425 (relevant for Kroppsøving og pedagogikk) og MA442, MET430 (relevant 

for Kultur og samfunn). Komitéen antar at det ikke er utarbeidet rapporter om disse emnene, 

og at de rapportene som er gjort tilgjengelig er fra studieåret 2017/2018. Dette er imidlertid 

noe usikkert da de fleste rapportene er udatert. Emnerapportene har forskjellig detaljnivå og er 

av ulik kvalitet. Noen av dem bygger på systematisk innsamlet bakgrunnsmateriale mens 

andre synes å være skrevet med bakgrunn i personlig hukommelse om emnet.  

Det framgår ikke fra de tilsendte rapportene verken om studieretninger eller om enkeltemner 

hvilket system for kvalitetssikring rapportene går inn i, og hvordan systemet er rigget for å 

sikre en overbyggende oppsummering og en oppfølging på hver enkel studieretning og hvert 

enkelt emne. 

Rapporter fra tidligere evalueringskomitéer (2005 og 2012) 

NIH gjennomførte interne evalueringer av sine masterstudier i 2005 og i 2012. Disse ble 

gjennomført av interne grupper sammensatt av representanter fra de ulike, og det ble levert 

omfattende rapporter. Evalueringskomitéen har mottatt de to rapportene, og har merket seg de 

konklusjoner og tiltaksforslag som ble fremmet ved de to tidspunktene. Basert i 

gjennomgangen av beskrivelser av masterprogrammet i rapporten fra 2012 og i det planverk 

som er gjeldende for MAIVI per dags dato, konkluderer evalueringskomitéen med at 

tiltaksforslagene som ble fremmet i de to rapportene ble fulgt opp i ettertid. Det synes 

imidlertid som om NIH bare delvis har oppnådd målsetningene med tiltakene. 

Evalueringen i 2005 ble gjennomført nært i tid etter tilpasning til ny gradsstruktur etter 

Kvalitetsreformen og arbeidet var preget av denne. Rapporten la spesiell vekt på behovet for å 

utrede masterprogrammets relevans for yrkeslivet og studieplanens tydelighet i tråd med 

NOKUTs standarder. I tillegg påpekte evalueringsgruppen at det var behov for tiltak for å øke 

masterstudentenes gjennomføringsgrad innenfor normert studietid, og kom med noen 

konkrete forslag i den forbindelse. Tidlig tilknytning til fagmiljø, stimulere til 

prosjekttilknytning, klargjøring av krav og forventninger, innføring av veiledningskontrakt og 

framdriftsrapport og obligatorisk seminar i tilknytning til masteroppgaven, var blant de 

konkrete tiltaksforslagene. Ut fra beskrivelsene i rapporten fra evalueringen i 2012, synes 

flere av de konkrete forslagene rettet mot bedre gjennomføringsgrad å være gjennomført. 
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Forslagene rettet mot relevans for yrkeslivet og studieplanens tydelighet, synes i mindre grad 

å ha medført endringer. 

Også rapporten fra 2012 retter spesielt fokus mot MAIVIs relevans og tydelighet, og 

evalueringsgruppen kommer med noen klare tiltaksforslag. Disse er rettet mot tydeligere og 

høyere studiekrav i vitenskapsteori og forskningsmetode, en klarere progresjon, tydeligere 

fordypningsemner og sterkere tilknytning mellom studenter og fagmiljø. Videre kom gruppen 

med forslag rettet mot å bedre muligheten for studentutveksling, gi jevnere studiebelastning i 

semestrene, øke undervisningsomfanget på studiet, samt å gjøre opptakskrav og 

rangeringsregler tydeligere og enklere. Evalueringsgruppen kom med et forslag til en ny 

studiemodell som var ment å ivareta dette. Basert på planene som foreligger i 2018, ser det ut 

til at forslaget om ny studiemodell i hovedsak ble tatt til følge. Evalueringskomitéen av 

2018/2019 har merket seg at forslag om at masterstudentene skal tas opp til egne 

studieretninger knyttet til fagseksjoner, at prosjektplanen skal legges til et eget emne, at 

omfanget av metodeundervisning skal økes og at masterstudentene integreres i fagmiljøene 

fra studiestart, synes å være gjennomført. Hvorvidt tiltak rettet mot å tydeliggjøre MAIVIs 

relevans og tydelighet og å bedre mulighetene for studentutveksling er oppfylt, blir besvart 

senere i rapporten.  

Tilbakemeldinger fra studenter; publisert i Studiebarometeret og i Kandidatundersøkelsen 

NOKUT gjennomfører hver høst en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet på 

oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen omfatter blant annet 2.-årsstudenter på 

norske masterstudier. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. 

Evalueringskomitéen har fått tilgang til utskrifter fra Studiebarometeret om MAIVI fra årene 

2015, 2016 og 2017.  

Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) utfører 

undersøkelser blant uteksaminerte kandidater fra universiteter og høgskoler om deres 

tilpasning til arbeidsmarkedet (Kandidatundersøkelsen). Kandidatundersøkelsen inneholder 

også spørsmål om vurdering av utdanningens kvalitet og relevans. Evalueringskomitéen har 

fått tilgang til utskrifter om MAIVI fra Kandidatundersøkelsen i 2015 og i 2017. 

Det er grunn til å nevne at svarprosenten på både Studiebarometeret og 

Kandidatundersøkelsen er relativt lav. Undersøkelsene bidrar med nyttig informasjon, men 

resultatene bør likevel tolkes med et visst forbehold. Etter gjennomgang av utskriftene fra 

Studiebarometeret og Kandidatundersøkelsen har evalueringskomitéen merket seg at de fleste 
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av studentene, alt i alt, er svært fornøyde med masterutdanningen på NIH. Et stort flertall av 

MAIVI-studentene erfarer at det sosiale og det faglige miljøet på studiet er godt. Et stort 

flertall av studentene går på det studiet de helst vi gå på, og de trives på utdanningen. 

Studentene mener at studiet er utfordrende og at masterprogrammet de går på består av emner 

som henger sammen. I de siste årene av Studiebarometeret rapporterer studentene at de er 

fornøyde med undervisning og veiledning, og de rapporterer at de er tilfreds når det gjelder 

eget læringsutbytte gjennom masterprogrammet (teoretisk kunnskap, kunnskap om 

vitenskapelig arbeidsmetode, evne til refleksjon og kritisk tenkning, evne til selvstendig 

arbeid osv.). Dette bildet blir nyansert av resultatene i Kandidatundersøkelsen, og sett i 

relasjon til landsgjennomsnittet synes det som læringsutbyttet angående teoretisk kunnskap, 

evne til refleksjon og kritisk tenkning, samarbeidsevne, og evne til å arbeide selvstendig kan 

forbedres. Det synes også å være noen utfordringer knyttet til veiledning. Det ser ut som om 

MAIVI-studentene har mer gruppearbeid og mindre forelesninger enn andre norske 

masterstudenter. Videre ser det ut som om MAIVI-studentene oftere får delta i etablerte 

forskningsprosjekt enn landsgjennomsnittet av masterstudenter.  

Resultatene i Studiebarometeret viser at en høy andel av MAIVI-studentene som har svart på 

studien er lite tilfreds med muligheten for medvirkning. Dette gjelder spesielt muligheten til å 

påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet. De er heller ikke tilfreds med hvordan kritikk 

og synspunkter fra studentene blir fulgt opp. 

Et stort flertall av studentene setter mål av seg til å oppnå et resultat (karakter) over 

gjennomsnittet blant masterstudenter i Norge, og de stiller med store forventninger til 

undervisning og veiledning. Studentene mener at de faglig ansatte stiller klare forventninger 

til studentenes innsats, og at det forventes at studentene møter, og møter forberedt, til 

organiserte læringsaktiviteter. Godt over halvparten av studentene mener at studieprogrammet 

bidrar til motivasjon for studieinnsats. Likevel er det en høy andel som bare sier seg delvis 

enig, eller ikke enig, i at de benytter seg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys, og at 

de møter godt forberedt til undervisningen. Dette kan ha sammenheng med at mange 

studenter på MAIVI arbeider hel- eller deltid ved siden av studiene. 

Evalueringskomitéen har merket seg at det er få masterstudenter som drar på 

utenlandsopphold (utveksling) i løpet av masterstudiet. Ut fra informasjonen i 2017- 

versjonen av Studiebarometeret rapporterer studentene at det gis informasjon om mulighetene 

for utveksling på programmet, og at det er rom for utveksling i studieprogrammet. Samtidig 
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rapporteres det om lav motivasjon for å reise på utveksling, og svært få planlegger dette i 

løpet av masterutdanningen. 

Den delen av Studiebarometerets og Kandidatundersøkelsens tema som gjennomgående 

skårer lavest, er studiets tilknytning til arbeidslivet. Studentene som medvirket til 

Studiebarometeret melder om at studieprogrammet i liten grad har samarbeid med 

arbeidslivet, og at programmet ikke gir gode jobbmuligheter. Likevel mener de at studiet har 

relevans for aktuelle jobbområder, og at det gir kunnskap som er viktig i arbeidslivet. 

Kandidatundersøkelsen er på linje med Studiebarometeret, men resultatene viser at de fleste 

av studentene får jobb etter endt utdanning. Sett i forhold til landsgjennomsnittet blant 

masterkandidater, er det imidlertid en lavere andel av MAIVI-kandidatene som rapporterer 

om heltidsarbeid og om fast ansettelse enn blant landsgjennomsnittet av masterstudenter. 

Fra kandidatundersøkelsen fra 2015, hvor det også fremkommer separate data fra de ulike 

studieretningene, rapporterer 67 % av studentene fra Fysisk prestasjonsevne at de fullførte 

masterstudiene på normert tid. Tilsvarende rapporterer 78 % ved studieretning 

Idrettsmedisinske fag, 56 % ved Coaching og psykologi, 72 % ved Kroppsøving og 

pedagogikk og 78 % ved Kultur og samfunn at de fullførte på normert tid. Et fåtall av 

studentene fra de fem studieretningene oppgir at de har studert i utlandet i løpet av sine 

studieforløp. Arbeid ved siden av studiene rapporteres som vanligste årsak til at studenter 

brukte mer tid enn den normerte på å oppnå sin mastergrad.  

Kandidater fra alle studieretningene er i stor grad tilfreds med læringsutbyttet de ervervet i 

løpet av studietiden, men det er noen ulikheter mellom studieretningene. Ved studieretning 

Fysisk prestasjonsevne er teoretisk kunnskap, egen erfaring med forskning- og 

utviklingsarbeid og evnen til å jobbe selvstendig det som kandidatene skårer høyest, mens 

samarbeidsevne og evnen til å tenke nytt kommer dårligst ut. For kandidater fra studieretning 

Idrettsmedisinske fag er det kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning, evne til 

kritisk refleksjon, evne til å jobbe selvstendig, skriftlig kommunikasjonsevne samt personlig 

utvikling det som skårer høyest. Evnen til å tenke nytt skiller seg ut som den egenskapen hvor 

det er størst forbedringspotensial. For kandidater fra studieretning Coaching og psykologi 

skårer evnen til å jobbe selvstendig høyest, mens muntlig kommunikasjonsevne skårer lavest. 

Ved studieretning Kroppsøving og pedagogikk skårer evnen til å jobbe selvstendig og på 

personlig utvikling høyest, og kunnskap om arbeidsmetode og forskning og på evnen til å 

tenke nytt lavest. Kandidater fra studieretning Kultur og samfunn skårer høyest på evne til 

refleksjon og kritisk tenkning, og lavest på evnen til å tenke nytt. Evalueringskomitéen har 
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merket seg at mange kandidater, på tvers av studieretninger, har påpekt at de i studiet har møtt 

fagpersoner med meget høy kompetanse innen det fagområdet de underviser og veileder i. 

Når det gjelder spørsmål om studieretningenes yrkesrelevans, skårer de naturvitenskapelige 

studieretningene (Fysisk prestasjonsevne og Idrettsmedisinske fag) vesentlig lavere enn de 

samfunnsvitenskapelige (Coaching og psykologi, Kroppsøving og pedagogikk, Kultur og 

samfunn). Kandidatene fra de ulike studieretningene svarer relativt forskjellig med hensyn til 

hva som er hovedjobb etter avlagt mastergrad. Blant kandidatene fra Fysisk prestasjonsevne 

oppgir flest forsking/høyere utdanning som hovedjobb (38 %), mens helse/sosial er det 

yrkesfeltet der flest kandidater fra Idrettsmedisinske fag har sin hovedjobb (39%). Skoleverket 

er det yrkesfeltet som skårer høyest blant kandidater fra Coaching og psykologi (48 %) og 

Kroppsøving og pedagogikk (79 %). Flertallet av kandidatene fra Kultur og samfunn har sin 

hovedjobb innen idrettsorganisasjoner (51 %). Mellom 70 og 80 prosent av kandidatene som 

har svart på undersøkelsen rapporterer at de er i full jobb, en større andel av kandidater fra de 

samfunnsvitenskapelige studieretningene enn innen de naturvitenskapelige. Majoriteten var i 

full jobb også før de var ferdige med sin mastergrad.  

Mer praksis i utdanningsløpet fremkommer som ønskelig i kommentarfeltet fra flere 

kandidater, og flere påpeker at utdanningen burde vært mer praksisnær. Som eksempel kan 

det nevnes at enkelte synes at studieretning Fysisk prestasjonsevne er litt for mye 

forskningsfokusert og i større grad bør innrettes mer etter arbeidslivet utenfor forskningen, og 

at noen fra studieretning Coaching og psykologi påpeker at fokuset er noe ensidig rettet mot 

toppidretten. Noen kandidater fra studieretning Idrettsmedisinske fag og fra studieretning 

Kultur og samfunn trekker spesielt fram problemet med at få i arbeidslivet vet hvilken 

kompetanse kandidater fra deres utdanningsfelt har. 

3.2.1 Foreløpig vurdering og lokalisering av tema relevant for klargjøring i intervju 

med sentrale aktører i MAIVI 

Etter individuell gjennomlesning og vurdering av materialet som var gjort tilgjengelig fra 

NIH, lokaliserte hvert enkelt medlem av evalueringskomitéen noen sentrale tema som de 

ønsket å få klargjort i intervju med sentrale aktører i MAIVI. En felles oppsummering viste at 

komitéen satt igjen med et inntrykk av et masterprogram med både styrker og utfordringer. 

Styrkene kommer spesielt fram i studentenes tilbakemeldinger i Studiebarometeret og i 

Kandidatundersøkelsen. Generelt er studentene fornøyde med MAIVI, og melder om at: 

 det sosiale og det faglige miljøet på MAIVI er svært godt. 

 emnene på MAIVI henger godt sammen. 

 de er hovedsakelig tilfreds med undervisning, veiledning og læringsutbytte. 



17 

 

Rapporteringen fra de ulike fagområdene viser at fagansvar og undervisnings- og 

veiledningsansvar blir ivaretatt av godt kompetente, høyt kvalifiserte og erfarne fagpersoner. 

Dette synes å være en utpreget styrke med MAIVI. Komitéen vil imidlertid påpeke at kvalitet 

som er avhengig enkeltpersoners vedvarende engasjement, kan være sårbar dersom 

kontinuitet ikke er sikret gjennom et tydelig planverk og et systematisk 

kvalitetssikringssystem. 

Komitéen lokaliserte noen tydelige utfordringer med hensyn til: 

 Studiets helhetlige overbygning. 

 Planverkets utforming og tydelighet. 

 Oppfordring til og forventning om studentutveksling. 

 Tydeliggjøring av relevans for - og tilknytning til arbeids- og samfunnsliv. 

 Rapportering fra studieretninger og emner. 

 NIHs system for kvalitetssikring av masterprogram. 

Etter gjennomgang av det tilsendt materialet, framstår MAIVI mer som fem selvstendige 

masterprogram enn ett program med tydelig, felles overbygning. Planverket er ikke i henhold 

til de krav og anbefalinger som framkommer i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang 

læring og i Kvalitetsområder for studieprogram (NOKUT, 2016). Dette gjelder spesielt 

utformingen av utbyttebeskrivelser i de fem studieretningene og manglende tydelighet med 

hensyn til hvilke yrkes- og samfunnsfelt studiet kvalifiserer for. Selv om Studiebarometeret 

rapporterer om god informasjon om muligheter og rom for utveksling, er det lite utveksling 

som faktisk gjennomføres. Til tross for at MAIVI-studentene som har deltatt i undersøkelsen 

som danner grunnlag for Studiebarometeret mener at studiet har relevans for aktuelle 

jobbområder, og at det gir kunnskap som er viktig i arbeidslivet, melder de om at 

studieprogrammet i liten grad har samarbeid med arbeidslivet, og at programmet ikke gir så 

gode jobbmuligheter.  

I forbindelse med rapportering fra ansatte med ansvar for de ulike studieretninger og emner, 

henviser NIH til et kvalitetssikringssystem for evaluering og videreutvikling av studiet. 

Evalueringskomitéens medlemmer har hatt vanskelig for å lokalisere konkrete krav til utarbeiding 

og innsending av rapportene, hva som er minstekrav for rapportgrunnlag, hvilken frist det er 

for innsending, hvordan rapportene blir samlet og arkivert, hvem som har tilgang til 

rapportene, hvilket system som finnes for oppfølging ved å utarbeide, implementere og 

evaluere forbedringstiltak. Komitéens medlemmer har merket seg at de innleverte rapportene 

har stor variasjon med hensyn til omfang og kvalitet, at det er mange emnerapporter som 

mangler, og at det er vanskelig å tidfeste rapportene på grunn av manglende datering. Til 
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sammen kan dette tyde på at systemet for rapportering fra studieretninger, fellesemner og 

fordypningsemner, og oppfølging av dette, er utydelig eller blir utilstrekkelig fulgt opp. 

Komitéens medlemmer mener at de fortløpende emneevalueringene og de etterfølgende 

emnerapportene bør innlemmes i NIHs kvalitetssikringssystem på en tydeligere måte. Det 

synes som dette arbeidet ikke gjøres systematisk, og at det dermed ikke blir betraktet som en 

tilstrekkelig verdifull del av at kontinuerlig utviklingsarbeid med mål om å forbedre og 

kvalitetssikre masterprogrammet. Noen emner ser i liten grad til å bli evaluert, og i andre 

emner tilbakeføres ikke de tilbakemeldinger som gis til et systematisk kvalitetsarbeid. På dette 

området er det et klart forbedringspotensial. 

Temaene som framkommer i punktlistene over, og som oppsummerer de styrker og 

utfordringer evalueringskomitéen lokaliserte i den foreløpige vurderingen, dannet grunnlag 

for utdypende samtaler med noen grupper av sentrale aktører i MAIVI: 

 Tillitsvalgte studenter i hver av studieretningene. 

 Ansvarlige fagpersoner for masterprogram og studieretninger. 

 Fagpersoner med ansvar for fellesemner på tvers av studieretninger. 

 Fagpersoner med ansvar for fordypningsemner innenfor de ulike studieretningene. 

3.3 Informasjon innhentet i gruppeintervju med sentrale aktører i MAIVI 

Under intervjuene fungerte evalueringskomitéens medlemmer som intervjupanel. Komitéens 

leder fungerte som ordstyrer, men alle medlemmer deltok aktivt i spørsmålstilling og samtale. 

Informasjon innhentet i gruppeintervjuene supplerer og nyanserer det bildet som 

evalueringskomitéen hadde fått etter gjennomlesing at det tilsendte materialet. I det følgende 

presenteres hovedpunkt fra de fire intervjuene: 

3.3.1 Intervju med tillitsvalgte studenter i hver av studieretningene 

Tillitsstudenter fra studieretningene Coaching og psykologi, Fysisk prestasjonsevne, Kultur og 

samfunn og Kroppsøving og pedagogikk var til stede. Idrettsmedisinske fag var ikke 

representert. Studentene bekreftet at de ville svare på vegne av sine studentgrupper. 

Generelt er studentene fornøyde med undervisning og veiledning på MAIVI, og de trekker fram at 

lærere og veiledere er meget dyktige fagpersoner og forskere i sine felt. De beskriver 

læringsmiljøet som svært bra, og de kjenner sterk tilhørighet til sin egen fagseksjon. De melder 

om en flat struktur der døra til ansatte på fagseksjonen oftest er åpen, og at det er lav terskel for å 

stille spørsmål også utenfor formell undervisnings- og veiledningstid. Tillitsstudentene svarer 

ulikt på spørsmål om tydelighet med hensyn til faglig ledelse i studieretninger; innen noen 

retninger er det tydelig ledelse og engasjert deltakelse fra leder, mens ansvaret er mer diffust på 

andre studieretninger. Studentene er positive til at det gjennomføres innledende fellesemner i 
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vitenskapsteori og generell forskningsmetode (på tvers av studieretninger) før emnene fordeles på 

studieretningene. De skulle imidlertid ønske at all metodefordypning i etterkant ble lagt til den 

enkelte seksjon, og dermed direkte knyttet til den relevante studieretningen og de prosjektene 

studentene skal gjennomføre. Studentene opplever at det ikke er formålstjenlig å velge mellom 

metodefordypningene STA400 og MET405 før de vet tema for masteroppgaven. 

På spørsmål om de opplever MAIVI som ett enhetlig masterprogram eller fem ulike program, 

var studentene tydelige på at de fem studieretningene oppleves som fem helt ulike 

masterutdanninger. De er samstemte om at de skulle ønske et vitnemål som sier at de har tatt 

en master i studieretningen heller enn i idrettsvitenskap. De opplever lite samhandling mellom 

de ulike studieretningene, og studentene møtes bare på tvers av studieretninger under de 

innledende fellesemnene. Studentene tviler på at det finnes en enhetlig forståelse av begrepet 

‘idrettsvitenskap’ og som er felles på tvers av studieretninger. Videre svarer de tydelig på at 

valg av studieretning og masterprosjektet, er svært viktig med tanke på kommende yrkesvalg. 

Spesielt framholdes dette som viktig dersom man gjennomfører et masterprosjekt i samarbeid 

med et spesifikt, relevant felt innenfor arbeidslivet. Dette oppfattes likevel som et privat 

ansvar. Det oppleves som positivt når det en sjelden gang trekkes inn eksterne eksperter fra 

relevant arbeidsliv, men de sier at det innen MAIVI er lite samarbeid med arbeidslivet. Det er ikke 

praksis eller hospitering i noen av studieretningene på MAIVI. Det er enighet blant studentene om 

at MAIVI er et masterprogram som legger sterkere vekt på forskerutdanning enn på utdanning av 

profesjonsutøvere. 

Til tross for at studentene melder om svært dyktige fagpersoner/forskere i emnene på MAIVI, 

mener de at undervisningsmetodene som blir brukt er ensidige, med sterk vekt på PowerPoint-

presentasjoner. De uttrykker at den pedagogiske formidlingsevnen med fordel kunne bedres hos 

noen forelesere. De opplever også at enkelte forelesere/emneansvarlige i liten grad lytter til 

tilbakemeldinger som kommer fra studentene og har vanskelig for å ta kritikk eller legge opp til 

medvirkning. Det siste er en generell kritikk; studentene melder at de i liten grad har innvirkning 

på hvordan emnene i masterprogrammet gjennomføres. Studentrepresentantene melder også om at 

det innen enkelte emner kan være uklart hva de bli vurdert i ved arbeidskrav og eksamen, og det 

ble oppfordret til å gå kritisk gjennom studiehåndboken (planverket for MAIVI) med tanke på 

dette. 

Studentene sier at den totale arbeidsmengden på MAIVI varierer mye gjennom det første 

studieåret, og at andre studieår er mer arbeidskrevende enn første studieår. Arbeidsmengden det 

første året sett under ett, oppleves imidlertid ikke som for stor. Studentene framholder at det er 

liten sammenheng mellom arbeidsmengde og studiepoeng i emnene. De melder om svært ulik 
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forventning til arbeidsmengde innen emner som gir samme studiepoenguttelling. Som eksempel 

nevnes forskjellen mellom de valgfrie metodeemnene STA400 og MET405; arbeidsmengden på 

den førstnevnte sies å være mye høyere enn den sistnevnte.  

På direkte spørsmål fra intervjupanelet, bekrefter studentene at mange studenter jobber deltid i 

studietiden til tross for at de er heltidsstudenter. Det legges imidlertid vekt på at dette i stor grad er 

relevant arbeidserfaring som skaper nødvendig kontakt med arbeidslivet.  

3.3.2 Intervju med fagpersoner med ansvar for masterprogram og studieretninger 

Programansvarlig (prorektor) samt ansvarlige for studieretningene Fysisk prestasjonsevne, 

Idrettsmedisinske fag, Kroppsøving og pedagogikk og Kultur og samfunn var til stede. Det kom 

fram at det var lederne for de enkelte fagseksjonene som fungerer som ansvarlige for 

studieretningene. 

På spørsmål om de opplever MAIVI som ett enhetlig masterprogram eller fem ulike program, 

uttrykte deltakerne i intervjugruppen usikkerhet. De uttrykte forståelse for at studentene 

kunne oppfatte studiet som fem ulike masterprogram, og de holdt fram viktigheten av at det 

kommer tydelig fram på vitnemålet hvilken studieretning av MAIVI studentene har tatt. 

Videre synes det å være en erkjennelse at det bør legges til rette for bedre samhandling mellom 

de ulike nivåene i masterprogrammet (mellom fellesemner og fordypningsemner), spesielt bør det 

komme en ny avklaring på hva som bør være emner som tilbys på tvers av studieretninger, og 

hvilke emner som bør tilbys seksjonsvis. 

Intervjudeltakerne reflekterte over hvorvidt det var ønskelig at det er seksjonsleder som fungerer 

som ansvarlig for seksjonens studieretning i MAIVI, og om det bør være prorektor som har det 

overbyggende lederansvaret for masterprogrammet. Prorektor (ansvarlig leder for MAIVI) 

forklarte at programlederrollen hadde vært mer av formell enn reell karakter, og hun mente at 

rollen like godt kunne legges til en kvalifisert, ansatt fagperson utenfor rektoratet. Når det gjelder 

ansvar for studieretningene, ble det pekt på en del fordeler med at dette ligger til seksjonslederen 

– spesielt knyttet til den totale oversikten av oppgaver til de ansatte på seksjonen. Noen av 

deltakerne argumenterte for at det var gode grunner for å legge ansvaret for studieretningen til 

annen person enn seksjonsleder, f.eks. synlighet og nærhet til studentene på studieretningen. Det 

ble imidlertid pekt på at seksjonsleder ikke burde fratas muligheten for å lede studieretningen 

dersom kvalifikasjoner og engasjement er til stede.  

Panelet spurte hvordan det ble arbeidet med å revidere planverket for MAIVI, og hvordan 

systemet med rapportering fra ansvarlige for studieretninger og emner fungerer og hvordan dette 

blir fulgt opp. Intervjudeltakerne syntes å være innforstått med at planverket for MAIVI krever 

revidering, og at et større arbeid knyttet til planrevisjon for hele studieporteføljen til NIH er 
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startet. Til nå har fokuset imidlertid vært rettet mot bachelornivået. Det syntes også å være en 

forståelse om at systemet for rapportering, og oppfølging av dette, kan forbedres – spesielt på 

programnivå. Det ble imidlertid lagt vekt på at det innen hver seksjon var lagt stor vekt på å 

innhente og følge opp studentevalueringer innenfor det enkelte emne. 

På spørsmål om studentmedvirkning ble det trukket fram at det er innført ‘klassens time’, men det 

framstår som noe usikkert hvordan dette blir gjennomført og om det er implementert på alle 

studieretninger og emner. Når det gjelder underviseres og veilederes evne til å variere 

undervisning og å formidle fagstoff på en formålstjenlig måte, poengteres det at det er den enkelte 

leder sitt ansvar å bringe opp og stimulere til dette gjennom medarbeidersamtaler. I denne delen 

av intervjuet kom det fram at NIH nå utvikler et Læringssenter med mål om blant annet å utvikle 

høgskolepedagogikk og digital læring. I dette senteret kan den enkelte ansatte også få bistand med 

tanke på å legge til rette for varierte/nye undervisningsformer/-typer. Det poengteres imidlertid at 

utfordringen kan være at det er ansatte som allerede er innovative og nytenkende med hensyn til 

undervisningsformer/-typer som er mest motiverte for å benytte en slik tjeneste. 

Intervjudeltakerne presiserte at det er generell positivitet til utveksling og ‘innveksling’ av 

studenter på masternivå, men påpekte at det forekommer i mindre grad enn ønskelig. Dette ble 

delvis begrunnet i at det, til tross for at NIH har mange internasjonale samarbeidspartnere, er få 

konkrete avtaler som er forhåndstilpasset for studentutveksling på masternivå. Angående emner 

hvor det er mulighet for inn-/utveksling av studenter, ble internasjonalt emne i ‘Psychology of 

sport and physical activity’ trukket spesielt fram. Dette er et emne som studenter både på 

studieretning Idrettsmedisinske fag og studieretning Coaching og psykologi tar i sine masterløp. 

Ellers synes det å være liten grad av inn- og utveksling på MAIVI, og det er et fåtall av emnene 

hvor undervisningen gjennomføres på engelsk. Det ble trukket fram at Seksjon for kroppsøving og 

pedagogikk tilbyr emner i internasjonalt friluftsliv, og at dette er gunstig for inn- og utveksling. 

Dette ligger imidlertid ikke innenfor MAIVI. 

Når det gjelder MAIVIs relevans for arbeids- og samfunnsliv, var det enighet om at det er behov 

for at NIH blir mer bevisst på og flinkere til å synliggjøre masterkandidatenes kompetanse for 

arbeidsliv og samfunnet generelt. Det ble ellers trukket fram at det arbeides mot en 

sertifiseringsordning av trenings- og helseveiledere (som det ofte kalles i Skandinaviske land) 

etter modell fra Australia og New Zealand. Inspirert av eksemplene fra Australia og New Zealand 

ble idéen om en yrkesinnrettet masterutdanning løftet fram. De ansvarlige for studieretningene 

Fysisk prestasjonsevne og Idrettsmedisinske fag fortalte at de vurderte å innføre et obligatorisk 

‘klinisk emne’ der studentene hospiterer hos relevante aktører i arbeidslivet. I den forbindelse 

luftet de muligheten for å kompensere med en masteroppgave med lavere studiepoengsuttelling, 

for eksempel 30 studiepoeng. 
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3.3.3 Intervju med fagpersoner med ansvar for fellesemner på tvers av studieretninger 

I dette intervjuet var emneansvarlige for det obligatoriske fellesemnet i vitenskapsteori 

(VIT400) og for det valgbare fellesemnet i statistikk (STA400) til stede. Emneansvarlig for 

STA400 har imidlertid nylig fått dette ansvaret og har ikke vært involvert i utforming og 

evaluering av emnet. 

Også i dette intervjuet ble deltakerne spurt om de har inntrykk av at MAIVI er ett enhetlig 

masterprogram, eller om de ulike studieretningene framstår som selvstendige masterprogram. 

De to emneansvarlige holdt fram at det var noe vanskelig å svare på fra deres posisjon som 

ansvarlige for fellesemner. Emneansvarlig for VIT400 poengterte at det i dette emnet var lagt 

vekt på å få fram en felles forståelse for begrepet ‘idrettsvitenskap’, men med innsikt i de 

ulikheter som ligger innenfor ulike vitenskapssyn og dermed også innenfor de ulike 

studieretningene i MAIVI. Vedkommende mente at det er viktig med et slikt fellesemne på 

tvers av studieretningene. 

De to var åpne på at de ikke har god kontroll på hva som skjer i de andre fellesemnene og på 

fordypningsemnene innenfor de ulike studieretningene. Dermed hadde de også vanskelig for å 

svare på hvorvidt det er lik forventning om arbeidsomfang på tvers av emner med like mange 

studiepoeng. Begge deltakerne ville ønske velkommen et forum hvor en kan diskutere hvordan 

man kan samhandle mellom fellesemner og forankre studieretningsspesifikke fordypningsemnene 

i fellesemnene. Det etterlyses en klargjøring av hvem som har ansvar for å legge til rette for slikt 

programoverbyggende samarbeid. 

Det ble pekt på utfordringer angående varierte arbeidsmåter og studentmedvirkning på 

felleskursene. Undervisning i svært stor studentgruppe gjør det vanskelig å komme i 

nærkontakt med enkeltstudenter, noe som også påvirker måten studentevaluering av emnene 

gjennomføres på. Emneansvarlig for VIT400 pekte på at han ikke fant den 

programoverbyggende emneevalueringen tilstrekkelig, og at han derfor har gjennomført en 

nettbasert tilleggsundersøkelse som på intervjutidspunktet var under behandling.  

Også i dette intervjuet ble det poengtert at NIH er inne i en prosess med å revidere planer i 

studieporteføljen, og at dette også vil blir gjennomført på fellesemnene på MAIVI. 

3.3.4 Intervju med fagpersoner med ansvar for fordypningsemner innen de ulike 

studieretningene 

I dette intervjuet var fire emneansvarlige for ulike fordypningemner innen de ulike 

studieretningene av MAIVI til stede. Alle studieretninger, med unntak fra studieretning 
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Idrettsmedisinske fag, var representert. Alle de fire er professorer i sine fagområder, og de har 

alle lang fartstid med hensyn til undervisning i fordypningsemnene på MAIVI. 

I løpet av gruppeintervjuet deles mange gode refleksjoner om hvordan de ulike 

fordypningsemnene gjennomføres, og om hvordan samhandlingen mellom fordypningsemner og 

mellom fellesemner og fordypningsemner på masterprogrammet fungerer. Samtalen synes å 

reflektere at det gjøres mye godt og gjennomtenkt arbeid på de ulike emnene, men at innholdet 

ikke alltid kommer klart fram i gjeldende planverk. Det poengteres at et mer detaljert og 

finmasket planverk ikke nødvendigvis vil føre til bedre undervisning og veiledning på emnene, 

eller til bedre samhandling mellom emner. Likevel blir det lagt vekt på at det arbeides med å 

revidere planer på alle nivå i NIHs studieportefølje, og at dette også vil skje på masternivået.  

Deltakerne i gruppeintervjuet ønsker velkommen en bedre samhandling mellom 

fordypningsemnene på studieretningsnivå og de obligatoriske og de valgfrie fellesemnene. Det 

synes imidlertid som det er en viss uenighet om hvorvidt de nåværende fellesemnene i 

vitenskapsteori og generell forskningsmetode i framtiden bør gjennomføres som fellesemner eller 

som studieretningsspesifikke emner. 

I denne gruppen ble omfanget av masteroppgaven (MA500) diskutert, og det trekkes fram at 

enkelte av dagens studenter legger ned langt over forventet arbeidsmengde i datainnsamling, 

analyser og utarbeiding av selve masteroppgaven. Deltakerne er enige i at det er skeiv 

arbeidsbelastning gjennom perioden masterstudiet går over, og at man har visst om dette. Likevel 

har samhandlingen mellom og framdriften i de ulike studieretningene gjort det vanskelig å bedre 

denne situasjonen. Noen trekker også fram at man bør utrede hvorvidt det vil være formålstjenlig 

å redusere omfanget av masteroppgaven til 30 eller 45 studiepoeng. Fra fagpersonen som 

representerte studieretning Fysisk prestasjonsevne, ble det nevnt man arbeider sammen med 

Seksjon for idrettsmedisinske fag for å utvikle en praksisorientert masterutdanning, gjerne med en 

masteroppgave på kun 30 studiepoeng. Også her framholdes Australia og New Zealand som gode 

eksempler på hvordan man kan arbeide med å profilere yrkesinnrettede masterprogram. Det synes 

imidlertid ikke som det er enighet i gruppen om en utvikling mot en masteroppgave med lavere 

studiepoengsuttelling. 

4.0 Evaluering av Master i idrettsvitenskap, NIH 

I det følgende trekker evalueringskomitéen, med bakgrunn i vurderinger av resultatene som er 

framlagt i kapittel 3, fram styrker og utfordringer ved Master i idrettsvitenskap - NIH, og svarer 

på spørsmålene som er formulert i komitéens mandat. 
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4.1 Styrker ved MAIVI 

Gjennomgangen av det tilsendte materialet og oppsummeringen av intervjuene gir godt 

grunnlag for å trekke fram noen sterke sider ved MAIVI. Punktene komitéen oppsummerte 

med i den foreløpige vurderingen i Kapittel 3.2.1 ble styrket og supplert i intervjurunden – 

spesielt i intervju med tillitsstudenter fra de ulike studieretningene. Etter en helhetlig 

vurdering vil komitéen trekke fram følgende punkt: 

 Det sosiale- og det faglige læringsmiljøet på MAIVI framstår som svært godt. 

 Masterstudentene er godt integrerte i fagseksjonene de er tilknyttet, og de opplever å 

møte åpne dører ved henvendelser også utenom formell undervisnings- og 

veiledningstid. 

 Fagansvar og undervisnings- og veiledningsansvar blir ivaretatt av personer med gode 

kvalifikasjoner, høy forskningskompetanse og betydelig erfaring fra arbeid på 

masternivå. 

 Emnene på de enkelte studieretninger i MAIVI henger godt sammen. 

 Masterstudentene blir i stor grad involvert i forskningsprosjekt ved seksjonene. 

Masterstudier på NIH nyter godt av gode søkertall i alle studieretninger, og studieretningene i 

MAIVI synes generelt å ha høy status og troverdighet blant studentene. Evalueringskomitéen 

vil trekke fram den betydning kontinuerlig og stabil involvering av fagpersoner med høye 

kvalifikasjoner synes å ha for kvaliteten på programmet. Dette synes å være en viktig 

forutsetning for at det er høyt nivå innad i enkeltemner og sammenheng mellom emner i 

samme studieretning. I dette ser imidlertid evalueringskomitéen en utfordring som vi vil 

komme tilbake til i Kapittel 4.2. 

Evalueringskomitéens kommentar:  

 I studentintervjuene etterlyser studentene mer varierte undervisningsformer blant en del 

lærere, og at de engasjerer seg like sterkt i undervisning som i forskning. Komitéen har 

merket seg det positive med at NIH er i ferd med å utvikle et læringssenter med mål om 

blant annet å utvikle høgskolepedagogikk. Det er imidlertid uklart for komitéen hvorvidt 

NIH også følger opp kravet om at alle ansatte skal ha gjennomført obligatorisk kurs i 

høgskolepedagogikk. Det er komitéens oppfatning at NIH bør følge opp dette og se til at 

samtlige undervisere besitter slik kompetanse. 

 Tilbakemeldinger fra studenter i Studiebarometeret og i intervjurunden tyder på at 

MAIVI-studenter i stor grad involveres i forskningsprosjekter ved seksjonene. Noen av 

fagpersonene som ble intervjuet, framhevet likevel at studenters muligheter for å bli 

involvert i forskningsprosjekt drevet av seksjonsansatte kunne bedres ytterligere. 

4.2 Utfordringer ved MAIVI 

I den foreløpige vurderingen i Kapittel 3.2.1 trakk evalueringskomitéen fram flere punkt som 

peker på utfordringer ved MAIVI. Gjennom intervjurunden ble disse poengene styrket og 

supplert, men i noen tilfeller også nyansert. Etter en helhetlig vurdering vil komitéen trekke 

fram utfordringer gjennom følgende punkt: 
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 MAIVI framstår mer som fem selvstendige program enn ett masterprogram med 

helhetlig overbygning. 

 Planverket for MAIVI er ikke i tilstrekkelig grad utformet etter de krav og anbefalinger 

som er fremmet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (FOR-2017-11-

08-1846) og i Kvalitetsområder for studieprogram (NOKUT, 2016). 

 NIHs system for kvalitetssikring av masterprogram er utydelig med hensyn til 

ansvarslinjer og oppfølging og synes ikke å fungere tilfredsstillende. 

 Systemet rundt studentutveksling fungerer ikke etter NIHs intensjon.  

 MAIVI har, med unntak av studieretning Kroppsøving og pedagogikk, utfordringer 

knyttet til tydelig relevans for arbeids- og samfunnsliv. 

 Høy kvalitet i enkeltemner og sammenheng mellom emner synes å være basert på 

enkeltpersoner med høye kvalifikasjoner og omfattende erfaring med arbeid på masternivå. 

Evalueringskomitéen vil først knytte en kommentar til det sist nevnte punktet. I Kapittel 4.1 

trakk vi fram den høye kompetansen og den lange erfaringen til sentrale personer med 

program-, emne- og undervisningsansvar som en utpreget styrke ved MAIVI. Komitéen 

mener at det under noen forutsetninger kan være en utfordring at for mye av kvalitet og 

sammenheng er basert på enkeltpersoner. En slik basering er sårbar dersom sentrale 

forutsetninger for suksess ikke er tydelig forankret i gjeldende planverk, og uten at 

opprettholdelse og videreføring av kvalitet er underlagt et tydelig og åpent system for 

kvalitetssikring. Disse to aspektene mener medlemmene i evalueringskomitéen er den største 

utfordringen for MAIVI slik programmet framstår i dag. 

4.3 Vurdering av MAIVI med hensyn til punktene i komitéens mandat 

I oversendingsbrevet av 15. november 2018 var evalueringskomitéens mandat presisert i sju 

punkt. I det følgende vil komitéen presentere en kortfattet vurdering relatert til temaene i de 

sju punktene. Dette er gjort ved å svare på åtte relaterte spørsmål og presentere noen korte 

vurderingskommentarer til hvert av svarene.  

I henhold til formuleringer i utsendingsbrevet, utvidet komitéen mandatet til å omfatte en 

vurdering av masterprogrammets planverk opp mot sentrale styringsdokument; Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (FOR-2017-11-08-1846) og Kvalitetsområder for 

studieprogram (NOKUT, 2016) (jfr. Kapittel 1.1 og 2.1). En kortfattet vurdering av dette aspektet 

blir presentert i slutten dette kapittelet (Kapittel 4.2.9).  

4.3.1 Har studietilbudet relevans for arbeids- og samfunnsliv? 

De fleste av MAIVI-studentene får jobb etter fullført mastergrad. Sett i forhold til 

landsgjennomsnittet blant uteksaminerte masterkandidater, er det en lavere andel av MAIVI-

kandidatene som rapporterer om heltidsarbeid og om fast ansettelse enn blant 

landsgjennomsnittet av masterstudenter. Masterprogrammets tilknytning til arbeidslivet er det 

tema i Studiebarometeret og Kandidatundersøkelsen som skårer lavest blant studentene. 
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Ifølge studentene har studiet relevans for aktuelle felt i arbeidslivet, og det gir kunnskap som 

er viktig i arbeidslivet. Med unntak av studentene på studieretning Kroppsøving og 

pedagogikk (som er et profesjonsstudium), virker det likevel ikke opplagt for studentene at 

masterprogrammet gir gode jobbmuligheter. Dette kan være påvirket av at studieretningene i 

liten grad har formalisert samarbeid med arbeidslivet (jfr. Kapittel 4.3.8). 

Evalueringskomitéens kommentarer:  

 Studentene fra studieretningene av MAIVI synes å få relevante jobber etter 

masterstudiet, og synes dermed å ha relevans for arbeids- og samfunnsliv. Utover 

resultater fra Kandidatundersøkelsen, har ikke komitéen fått tilgang til tilbakemeldinger 

fra tidligere masterstudenter ved NIH. Om et slikt opplegg for tilbakemelding fra 

alumner ikke finnes, bør NIH vurdere å inkluderes dette i kvalitetssystemet. 

 Komitéens medlemmer har inntrykk av at de fleste studieretningene av MAIVI har for 

lite fokus på hva som er behovet i arbeidsmarkedet. Studentene uteksamineres i stor 

grad til å kunne gå videre innen forskning, eller til å bli generalister innenfor helse, 

idrett og utdanning, men uten spesifikk autorisasjon. 

 Til tross for at det har vært framhevet i to tidligere evalueringsrapporter, er det stadig 

behov for å synliggjøre og formalisere/autorisere den kompetanse de ulike 

studieretningene av MAIVI gir. Dette gjelder alle studieretninger bortsett fra 

Kroppsøving og pedagogikk. Arbeidet som gjøres vedrørende autorisering av 

kompetanse for masterkandidater fra Fysisk prestasjonsevne og Idrettsmedisinske fag er 

lovende, og bør intensiveres og ferdigstilles.  

 Arbeidsoppgavene innenfor idrettsorganisasjonene krever ofte idrettskompetanse i 

kombinasjon med andre kompetanser, for eksempel jus, økonomi, ledelse og digitale 

ferdigheter. Komitéen har merket seg at MAIVI-studentene etterlyser interaksjon med 

ulike felt i arbeids- og samfunnsliv når det gjelder tilrettelegging for oppgaver innen 

slike kombinerte kompetanser. 

 NIH bør i større grad synliggjøre for studentene hvilken relevans de enkelte 

studieretningene av MAIVI har for spesifikke deler av arbeids- og samfunnsliv. Dette 

gjelder alle studieretninger bortsett fra Kroppsøving og pedagogikk. 

 Markedsføringen av den kompetansen som NIHs MAIVI-studenter besitter etter 

gjennomført utdanning kan med fordel forbedres overfor arbeids- og samfunnsliv. 

4.3.2 Legger studieprogrammet til rette for studentens aktive rolle i egen 

læringsprosess? 

Planverket er tydelig på at det skal brukes varierte undervisnings- og arbeidsformer i studiet, 

og studentens aktive rolle i egen læringsprosess er presisert i beskrivelsen. Studiebarometeret 

og Kandidatundersøkelsen viser også at MAIVI-studentene har mer gruppearbeid og mindre 

forelesninger enn andre norske masterstudenter. Dette, sammen med studentenes presisering 

av at det ofte legges opp til studentframlegg i de ulike emnene, tyder på at det legges til rette 

for en aktiv studentrolle i læringsprosessen. 

De studieretningsspesifikke emnene som inngår i MAIVI, med vekt på diskusjon om og 

studentfremlegg av forskningslitteratur, innbyr til en aktiv studentrolle i læringsprosessen. 
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Arbeidet med masteroppgaven skjer under individuelle veiledning og forutsetter stor grad av 

selvstendig arbeid. Dette gjelder også utarbeidelse av prosjektplanen, som skal utarbeides 

under veiledning og presenteres for medstudenter. Ved noen studieretninger fremkommer det 

at studentene i stor grad inkluderes i seksjonenes prosjekter, og at de her kan innta aktive 

roller. Dette framstår tydeligst i materialet tilknyttet studieretningene Fysisk prestasjonsevne 

og Idrettsmedisinske fag. Masterstudiets 2. år skal ifølge planverket inkludere felles 

samlingspunkter innenfor egen seksjon. Som eksempel nevnes rapporten fra studieretning 

Kultur og samfunn, som viser til en rekke seminar med framlegg av studenter.  

Evalueringskomitéens kommentar:  

 Studieretningene i MAIVI legger til rette for studentens aktive rolle i egen læringsprosess. 

 Komitéen har merket seg resultatene fra Kandidatundersøkelsen, 2015, hvor det 

framkommer at kandidater fra alle studieretninger i MAIVI skårer lavest på spørsmål 

om hvorvidt de stimuleres til å «tenke nytt» i studiet. Dette sammen med studentenes 

utsagn om at de har liten innvirkning på studiets innhold, peker i negativ retning med 

hensyn til en aktiv studentrolle. 

4.3.3 Preges programmet av et inkluderende og motiverende læringsmiljø?  

Det inkluderende og motiverende læringsmiljøet på MAIVI framstår som en av de tydeligste 

styrkene ved masterprogrammet. Etter at ombyggingen av lokalene nå er sluttført, har NIH 

gode og adekvate lokaler som studentene setter pris på og trives i. Studentene beskriver et 

meget godt sosialt og faglig læringsmiljø, og de omtaler kontakten med fagmiljøet på egen 

seksjon som meget god. De setter stor pris på lærernes engasjement og den nærhet de innbyr 

til. Det uttrykkes imidlertid en viss kritikk mot at noen lærere synes å være mer opptatt av 

egen forskning enn av undervisning og veiledning av studenter.  

I Studiebarometeret kommer det også fram at de organiserte læringsaktivitetene på studiet i 

stor grad motiverer studenten til masterstudiene. De seksjonsspesifikke studieretningene 

Idrettsmedisinske fag og Fysisk prestasjonsevne, med tydelig studentinkludering i prosjekter, 

må sies å være eksempler på at det legges til rette for et inkluderende og motiverende 

læringsmiljø. En stor andel av studentene på MAIVI går ut med høye karakterer, noe som nok 

også gjenspeiler høy grad av motivasjon blant studentene. 

Evalueringskomitéens kommentarer:  

 Studieretningene i MAIVI preges av et inkluderende og motiverende læringsmiljø. 

 Komitéen har merket seg noen av tekstkommentarene i Kandidatundersøkelsen 2015, 

der det er noen kritiske kommentarer med hensyn til veilederkontakt i løpet av 

masterprosjektet. Dette peker i negativ retning med hensyn til inkludering og 

motiverende læringsmiljø, og NIH bør følge opp de lærere som ikke viser tilstrekkelig 

engasjement i undervisnings- og veiledningsarbeidet. 
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4.3.4 Stilles det passende forventninger og krav til arbeidsinnsats? 

Planverket er tydelig på hvilke arbeidskrav som skal gjennomføres innen hvert enkelt emne 

og hvordan disse skal gjennomføres og vurderes. Studentene beskriver imidlertid store 

forskjeller mellom emner med samme studiepoenguttelling når det gjelder forventning til 

arbeidsinnsats. Spesielt trekkes det fram forskjeller i forventninger om arbeidsinnsats mellom 

de valgfrie metodeemnene STA400 og MET 405. Det rapporteres fra de studenttillitsvalgte at 

arbeidsbelastningene varierer sterkt gjennom det første studieåret, og at man bør arbeide for 

en jevnere arbeidsbelastning gjennom året. Det fremkommer også fra noen studenter og 

fagansatte, for eksempel fra studenttillitsvalgt og intervjuet emneansvarlig fra studieretning 

Fysisk prestasjonsevne, at arbeidsbelastningen kan bli stor i forbindelse med arbeid med 

masteroppgaven.  

Rapportene fra studieretninger og emner viser svært ulik praksis hva gjelder innhenting av 

studieevaluering fra studentene. Noen ganger synes det som om slik evaluering ikke blir 

gjennomført. Dermed kan eventuelle kritikkverdige forhold være vanskelig å avdekke.  

Evalueringskomitéens kommentar:  

 Planene for de ulike emnene i MAIVI stiller tydelige krave til arbeidsinnsats. 

Forventninger om arbeidsinnsats innenfor ulike emner framstår imidlertid som ulik, og 

bør kalibreres etter studiepoenguttelling. 

 Komitéen har merket seg at gjennomføringsgraden innenfor normert tid er relativt lav 

på MAIVI. Dette er sannsynligvis mest påvirket av at mange studenter har lønnet arbeid 

ved siden av studiene, men høye forventninger knyttet til selve masterprosjektet kan 

også være en medvirkende årsak. 

 Studentevaluering av studieretninger og mener bør struktureres bedre og inngå i et 

systematisk kvalitetsarbeid slik at kritikkverdige forhold lettere kan utbedres.  

4.3.5 Støtter undervisnings- og vurderingsmetoder opp under læringsmålene? 

Studentene beskriver underviserne som engasjerte og dyktige, og at de har meget god 

kompetanse innenfor emnene de arbeider med. På grunn av at læringsmålene på alle nivå i 

planverket er for generelt formulert, og at de bare unntaksvis er tydelige med hensyn til hvilke 

læringsutbytter som er forventet at studentene erverver i løpet av emnet, er det imidlertid 

vanskelig å vurdere hvorvidt undervisningsmetoder støtter opp under læringsmålene. Dermed 

blir dette i for stor grad overlatt til den innledende framstilling av målsetninger som 

emneansvarlig fagperson gir ved oppstarten av emnet. Angående vurderingsformene i de ulike 

emnene i MAIVI, framstår disse som varierte og relevante for de kompetanser emnene skal 

utvikle. Fra materialet komitéen har fått tilgang til framgår det imidlertid at studenter mener at 

tilbakemeldinger på innleverte arbeid ikke alltid prioriteres. Noen studenter har opplevd å 

ikke få tilbakemelding på innleverte arbeid. Komitéen har ikke fått tilgang til 
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eksamensoppgaver og andre vurderingsordninger i MAIVI, og har dermed ikke hatt mulighet 

til å vurdere dette. 

Evalueringskomitéens kommentar:  

 Komitéens medlemmer mener at målsetningene/læringsutbytter oftest ikke er tydelig 

beskrevet i planverket MAIVI, og vil påpeke at det et tydelig forbedringspotensial på 

dette området. Sammenheng mellom mål, undervisningsformer og vurdering 

tydeliggjøres gjennom arbeid med planverk, og samarbeid om dette blant undervisere 

på en seksjon vil ofte lede til pedagogisk utvikling og kompetanseutvikling. 

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

programnivå? 

Planverket for MAIVI har et oppsett som tydelig viser hvordan studiet er bygget opp av 

fellesemner, valgfrie emner, fordypningsemner og masteroppgave. De svært generelle 

formuleringene på alle nivå i planverket, og at målsetningene oftest ikke er formulert som 

læringsutbyttebeskrivelser om kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, gjør det 

vanskelig å vurdere sammenhengen ut fra lesing av planverket. Studentene omtaler imidlertid 

sammenhengen mellom emner innenfor de enkelte studieretningene som god. Dette tyder på 

at de fagansvarlige for studieretningene, og de ansvarlige for emnene innenfor 

studieretningene, klarer å ta i vare sammenhengen mellom emnene. Sammenhengen mellom 

fellesemnene, og sammenhengen mellom fellesemner og fordypningsemner, er vanskeligere å 

få øye på. Komitéen har merket seg noen emneansvarlige har antydet skjevheter i 

ressurstildelingen mellom studieretninger og emner, samt at det er ulikheter i hvor mange 

emner og valgmuligheter mellom emner som gis innenfor de studieretningene. Komitéen har 

hatt vanskelig for å se logikken bak disse ulikhetene.  

I studentintervjuene kom det kritikk mot at studentene må velge fordypningskurs i metode på 

et så tidlig tidspunkt at de ikke har gjort tydelige valg angående masteroppgave. Det ble også 

uttrykt at de felles metodekurset er for mye rettet mot kvantitative og naturvitenskapelige 

metoder, og at kvalitative og samfunnsvitenskapelige/ humanvitenskapelige 

forskningsmetoder blir behandlet noe stemoderlig. 

Evalueringskomitéens kommentar:  

 Som også tidligere nevnt, er det et tydelig forbedringspotensial med hensyn til 

utforming og tydelighet i MAIVIs planverk. Progresjon innen hvert enkelt emne, og 

sammenhengen mellom ulike emner, er for avhengig av de erfarne og godt kompetente 

fagpersonene som underviser på emnene. Dette gjør programmet avhengig av 

enkeltpersoner og det er sårbart ved endringer i personalet. 
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4.3.7 Møter studentene forventning om å dra på studentutveksling i løpet av studietiden, 

og blir det lagt til rette for faglig relevant utveksling?  

Internasjonalisering og studentutveksling er noe det argumenteres sterkt for innenfor høyere 

utdanning, ikke minst innenfor masternivået. NIH har som ambisjon at 15 % av egne 

masterstudenter skal reise ut på utveksling. Denne ambisjonen er ikke nådd, og tallet på 

‘innvekslede’ studenter er meget lavt. Det er ikke skrevet noe om muligheter for utveksling i 

planverket for MAIVI. Dette er overraskende med tanke på at evalueringsgruppen fra 2012 

kom med forslag rettet mot å bedre muligheten for studentutveksling. Ut fra informasjonen i 

Studiebarometeret, virker det som om det gis informasjon om mulighetene for utveksling på 

MAIVI, og at det er rom for studentutveksling. I gruppeintervju med tillitsstudenter og 

emneansvarlige fagpersoner på studieretningene, samt de fagansvarlige for studieretningene, 

bekreftes en generell positivitet knyttet til utveksling og innveksling. Samtidig rapporteres det 

om lav motivasjon for å reise på utveksling, og svært få planlegger dette i løpet av 

masterutdanningen. 

Fra studieretningsevalueringene (Kandidatundersøkelsen 2015) til de fem studieretningene av 

MAIVI fremkommer det at relativt få av studentene drar på utveksling, høyest andel 

utveksling rapporteres innen studieretning Kultur og samfunn, etterfulgt av Idrettsmedisinske 

fag og Fysisk prestasjonsevne. I studieretningsrapportene framgår det ikke tydelig hvordan 

man legger til rette eller oppfordrer til studentutveksling. I rapporten fra studieretning Fysisk 

prestasjonsevne kommer det imidlertid fram at strukturen på masterprogrammet vanskeliggjør 

utveksling, og i intervjurunden med de ansvarlige for studieretningene ble det uttrykt at det er 

et forbedringspotensial med hensyn til å gjøre konkrete avtaler med konkrete 

utvekslingssteder som passer studieretningene.  

Evalueringskomitéens kommentar:  

 Komitéen har merket seg en generell positivitet blant fagpersonalet når de uttaler seg 

om utveksling av masterstudenter. Likevel er det få masterstudenter som drar på 

utveksling. Komitéen mener at denne uoverensstemmelsen bør utredes, spesielt med 

tanke på hva det er som gjør at studentene velger som de gjør. 

 Komitéen mener at NIH må legge bedre til rette for studentutveksling og -innveksling 

dersom ønsket ambisjon skal nås. Det synes nødvendig å tilrettelegge strukturen i 

semestrene slik at mulighetene for utveksling faktisk bedres. Å utvikle/videreutvikle 

konkrete, bilaterale avtaler om inn- og utveksling av masterstudenter med eksisterende 

internasjonale samarbeidspartnere vil sannsynligvis bidra i positiv retning. For å bedre 

innvekslingen bør man øke antall emner som gis på engelsk. 
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4.3.8 Har studieprogrammet tilknytning til praksisfeltet gjennom hospitering, veiledet 

praksis, relevante oppgaver fra praksisfeltet og/eller bruk av gjesteforelesere fra 

relevant samfunnsområde? 

Studieretningene i MAIVI har i liten grad formalisert samarbeid med arbeidslivet gjennom 

hospitering, veiledet praksis og bruk av gjesteforelesere fra arbeidslivet/ praksisfeltet. I 

Studiebarometeret skårer MAIVI lavt i forhold til andre studier når det gjelder samarbeid med 

arbeids- og næringsliv. I intervjurunden framkommer det at det ofte gjennomføres 

individuelle masterprosjekt i samarbeid med spesifikke felt i arbeids- eller samfunnsliv. Ifølge 

studentene er dette svært viktig for å etablere kontakt med et arbeidsmarked man kan søker 

arbeid i etter avsluttet studium. Slik kontakt med felt innen arbeidslivet oppfattes likevel som 

et privat ansvar som ligger til den enkelte student. I Kandidatundersøkelsens fritekstfelt og i 

intervju med studenter er samhandling med arbeidsliv og praksisfelt særlig nevnt som et 

forbedringspotensial for MAIVI. 

Evalueringskomitéens kommentar: 

 NIH har i for liten grad etablert formelt samarbeid mellom MAIVIs studieretninger og 

relevante områder innenfor arbeidslivet. Dette gjelder alle studieretninger bortsett fra 

Kroppsøving og pedagogikk.  

 Komitéen har merket seg at MAIVI-studentene etterlyser tilrettelegging for oppgaver i 

interaksjon med ulike felt i arbeids- og samfunnsliv.  

 MAIVI synes å legge sterk vekt på å gi studentene forskningskompetanse, men synes i 

mindre grad å fokusere på å bidra til øket profesjonskompetanse blant studentene. Det 

bør undersøkes om dette er medvirkende til at studentgjennomføringen innen normert 

tid er relativt lav ved MAIVI. 

4.3.9 Er MAIVIs planverk utformet i tråd med sentrale styringsdokument? 

MAIVIs planverk følger i for liten grad opp krav og anbefalinger formulert i Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (FOR-2017-11-08-1846) og Kvalitetsområder for 

studieprogram (NOKUT, 2016). Ifølge kvalifikasjonsrammeverket (NKR) skal kategoriene 

kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse inngå. Læringsmål i form av forventede 

læringsutbytter innebærer altså formuleringer som beskriver hva en student forventes å kunne, 

forstå, samt være kapabel til å utføre ved slutten av et studium og/eller et enkeltemne. Slik 

tydeliggjør de formulerte læringsutbyttebeskrivelsene kjernen i de enkelte emnene som studiet 

består av, og siden nye emner skal bygge videre på læringsutbytter i tidligere emner, blir det 

lettere å planlegge for progresjon mellom emnene. Ved hjelp av den vurderingsform som er 

beskrevet i planen, skal det også være mulig å vurdere hvorvidt studentene har oppnådd 

forventede læringsutbytter.  Målsetningene som er formulert i planverket for MAIVI er oftest 

for generelt formulert, og det beskrives ikke tydelig hva studiet kvalifiserer for, og det er et 

tydelig behov for revisjon med tanke på å oppnå tilstrekkelig spesifisitet og tydelighet. 
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Til tross for at de fem studieretningene av MAIVI er del av samme overbyggende 

masterprogram, benevnes deres planer som ‘programplaner’. Alle studieretningsplanene er 

tydelige på at studiet kvalifiserer for doktorgradsstudier, men med unntak av planen for 

studieretning Kroppsøving og pedagogikk, er det ikke tydelig hvilke yrker og arbeidsfelt 

studiene kvalifiserer for. Flertallet av emneplaner er heller ikke tydelige nok med hensyn til 

klargjøring av innhold og målsetning; de er for upresise angående de læringsutbytter og 

kompetanser som er forventet at studentene erverver gjennom studiet. Læringsmålene er bare 

unntaksvis utformet som læringsutbyttebeskrivelser, og det er ikke tydelig formulert hvilke 

kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studentene skal ha ervervet etter gjennomført 

emne. Med få unntak, er det yrkesfelt og de profesjoner som emnet er rettet mot, lite synlig.  

Evalueringskomitéens kommentar: 

 Planene for MAIVI er i for liten grad utarbeidet og revidert etter de krav og 

anbefalinger som er formulert i nasjonale styringsdokument. Dette gjelder både på 

overbyggende programnivå, på studieretningsnivå og på emnenivå.  

5.0 Evalueringskomitéens forslag til tiltak 

På bakgrunn på det som er skrevet i Kapittel 4 av denne rapporten, tillater komitéen seg å 

presisere seks konkrete forslag til tiltak som kan bidra til å bedre kvaliteten på NIHs Master i 

idrettsvitenskap (MAIVI). 

1. Utrede fordeler og ulemper ved å holde på ett overbyggende masterprogram i 

idrettsvitenskap 

Forslaget er knyttet til utfordringer ved at MAIVI framstår mer som fem selvstendige 

program enn ett masterprogram med helhetlig overbygning. Komitéen anbefaler at NIH 

utreder hvorvidt fordelene som finnes ved at man har en bred overbygging med felles 

forståelse av begrepet ‘idrettsvitenskap’ er store nok til å opprettholde ett masterprogram 

med fem ulike studieretningene, eller om studieretningene har så ulike behov innen 

vitenskapsteoretisk tilnærming og forskningsmetode at en oppdeling vil være 

formålstjenlig.  

2. Revidere planverket etter de krav og anbefalinger som er fremmet i Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og Kvalitetsområder for studieprogram 

Planverket for MAIVI er ikke i tilstrekkelig grad utformet etter de krav og anbefalinger 

som er fremmet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (FOR-2017-11-

08-1846) og i Kvalitetsområder for studieprogram (NOKUT, 2016). Komitéen anbefaler 

sterkt at planverket revideres. I den prosessen må man se til at læringsutbyttebeskrivelser 

henviser til kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse slik som sentrale 
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styringsdokument forutsetter, samt at sammenhengen mellom læringsutbytter, 

undervisningsformer og vurdering blir tydeliggjort. Planene bør også bli mer spesifikke på 

hvilke yrkes- og praksisfelt studiet kvalifiserer for. 

3. Revidere kvalitetssikringssystemet og presisere ansvarsoppgaver og ansvarslinjer 

knyttet til evaluering, rapportering og tiltak knyttet til MAIVI 

NIHs system for kvalitetssikring av masterprogram fungerer ikke tilfredsstillende; 

eksisterende systemet synes å være utydelig med hensyn til hva som skal evalueres, hvem 

som skal delta i evaluering, og hvem som har ansvars for at evaluering, rapportering og 

tiltak gjennomføres på de ulike nivå i masterprogrammets struktur. 

4. Revidere system og prosedyrer tilknyttet studentutveksling 

Til tross for en generell positivitet knyttet til internasjonal ut- og innveksling av 

masterstudenter, er den faktiske utvekslingsandelen ved MAIVI lav. Systemet for 

studentutveksling synes ikke å fungere etter NIHs intensjon. Eksisterende 

studieoppbygging synes å begrense mulighetene for utveksling, og de avtaler som finnes 

med internasjonale samarbeidspartnere synes ikke å være tilstrekkelig utviklet og 

konkretisert med hensyn til inn- utveksling på masternivå.  

5. Møte utfordringer knyttet til MAIVIs relevans for arbeids- og samfunnsliv 

MAIVI har, med unntak av studieretning Kroppsøving og pedagogikk, utfordringer knyttet 

til å tydeliggjøre relevansen for arbeids- og samfunnsliv. Komitéen anbefaler at det gjøres 

tiltak for å tydeliggjøre relevansen overfor både studenter og arbeids- og samfunnsliv. 

Arbeidet som gjøres vedrørende autorisering av kompetanse for masterkandidater fra 

Fysisk prestasjonsevne og Idrettsmedisinske fag er lovende, og bør intensiveres og 

ferdigstilles. 

6. Forbedre kontakten og samarbeidet på tvers av emner i MAIVI, både mellom 

fellesemner og fordypningsemner og på tvers av fordypningsemner 

Høy kvalitet i enkeltemner og sammenheng mellom emner synes å være basert på 

enkeltpersoner med høye kvalifikasjoner og omfattende erfaring med arbeid på masternivå. 

Komitéen anbefaler at dette opprettholdes, men at man formaliserer kontakt og samarbeid 

gjennom et tydeligere planverk og tversgående forum for kontakt og samarbeid. 
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6.0 Oppsummering 

På oppdrag fra Norges idrettshøgskole har en komité bestående av Claes Annerstedt, 

Sveinung Berntsen, Herman Hernæs, Knut Løndal og Anja Rynning Veum gjennomført 

revisjon av Master i idrettsvitenskap, NIH. Knut Løndal har fungert som leder for komitéen.  

Mandat 

Komitéen ble bedt om å undersøke MAIVI med hensyn til følgende punkt: 

 Studietilbudets relevans for arbeids- og samfunnsliv. 

 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. 

 Tilrettelegging for faglig relevant studentutveksling og i hvilken grad studentene 

møter en tydelig forventning fra fagmiljøet om å dra på utveksling i løpet av 

studietiden. 

 Tilknytning til praksisfeltet gjennom hospitering, veiledet praksis, relevante oppgaver 

fra praksisfeltet og bruk av gjesteforelesere fra relevant samfunnsområde 

I tillegg har komitéen vurdert MAIVIs planverk opp mot Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 

livslang læring (2017) og Kvalitetsområder for studieprogram (2014). 

Metode 

Komiteen har benyttet seg av nærlesing av tilsendt materiale fra NIHs studieavdeling og 

MAIVIs planverk slik det er presentert i NIHs nettportal. I tillegg er det benyttet 

gruppeintervju med sentrale aktører i MAIVI. Det tilsendte materialet består av  

Utskrift fra Studiebarometeret for 2015, 2016 og 2017, utskrift fra Kandidatundersøkelsen fra 

2015 og 2017, program- og emnerapporter fra 2017, tidligere evalueringsrapporter av MAIVI 

(2005 og 2012) og Karakterfordeling og gjennomstrømmingstall ved MAIVI de siste år.  

Følgende grupper ble intervjuet: Representanter for studentene i fire av de ulike 

studieretningene, leder for masterprogrammet og ansatte med ansvar for studieretningene, 

ansatte med ansvar for fellesemner og et utvalg ansatte med ansvar for fordypningsemner. 

Beskrivelse av MAIVI 

MAIVI omfatter fem studieretninger (Coaching og psykologi, Fysisk prestasjonsevne, 

Idrettsmedisinske fag, Kroppsøving og pedagogikk og Kultur og samfunn) som studentene 

søker seg til ved opptak. Hver studieretning har eget planverk. Studentene gjennomfører tre 

emner i vitenskapsteori og forskningsmetode (á 5 studiepoeng) på tvers av studieretninger. 

Resten av masterstudiet, som består av fordypningsemner av forskjellig omfang og av en 60 

studiepoengs masteroppgave, gjennomføres innenfor hver av studieretningene.  
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Evaluering 

Gjennom nærlesing og intervju lokaliserte komitéen følgende positive sider ved MAIVI: 

 Det sosiale- og det faglige læringsmiljøet på MAIVI framstår som svært godt, og blir 

satt stor pris på blant studentene. 

 Masterstudentene er godt integrerte i fagseksjonene de er tilknyttet, og de opplever å 

møte åpne dører ved henvendelser også utenom formell undervisnings- og 

veiledningstid. 

 Fagansvar og undervisnings- og veiledningsansvar blir ivaretatt av personer med gode 

kvalifikasjoner, høy forskningskompetanse og betydelig erfaring fra arbeid på 

masternivå. 

 Emnene på de enkelte studieretninger i MAIVI henger godt sammen. 

 Masterstudentene blir i stor grad involvert i forskningsprosjekt ved seksjonene. 

Komitéen lokaliserte følgende utfordringer ved MAIVI: 

 MAIVI framstår mer som fem selvstendige program enn ett masterprogram med 

helhetlig overbygning. 

 Planverket for MAIVI er ikke i tilstrekkelig grad utformet etter de krav og anbefalinger 

som er fremmet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (FOR-2017-

11-08-1846) og i Kvalitetsområder for studieprogram (NOKUT, 2016). 

 NIHs system for kvalitetssikring av masterprogram er utydelig med hensyn til 

ansvarslinjer og oppfølging og synes ikke å fungere tilfredsstillende. 

 Systemet rundt studentutveksling fungerer ikke etter NIHs intensjon. 

 MAIVI har, med unntak av studieretning Kroppsøving og pedagogikk, utfordringer 

knyttet til tydelig relevans for arbeids- og samfunnsliv. 

 Høy kvalitet i enkeltemner og sammenheng mellom emner synes å være basert på 

enkeltpersoner med høye kvalifikasjoner og omfattende erfaring med arbeid på 

masternivå. 

Komitéen har utformet følgende svar på spørsmål tilknyttet det formulerte mandatet: 

1. Har studieprogrammet relevans for arbeids- og samfunnsliv? 

Ja, MAIVIs studieretninger har relevans for arbeids- og samfunnsliv. For alle 

studieretninger bortsett fra Kroppsøving og pedagogikk er det imidlertid utfordringer med 

tanke på å tydeliggjøre relevansen overfor både studenter og arbeids- og samfunnsliv. Det 

er også en utfordring at disse studieretningene ikke fører fram til en formell autorisasjon. 

2. Legger studieprogrammet til rette for studentens aktive rolle i egen læringsprosess? 

Ja, MAIVIs studieretninger legger til rette for studentenes aktive rolle i egen 

læringsprosess. Det synes imidlertid å være utfordringer knyttet til elevenes medvirkning 

på undervisningsinnhold og studieopplegg. 

3. Preges programmet av et inkluderende og motiverende læringsmiljø? 

Ja, MAIVIs studieretninger preges av et inkluderende og motiverende læringsmiljø. Fra 

studenthold framholdes det imidlertid at det blant enkelte undervisere og veiledere er 

utfordringer knyttet til ensidighet i undervisningsmetoder og engasjement i veiledning. 

4. Stilles det passende forventninger og krav til arbeidsinnsats? 

Planverket er tydelig på hvilke arbeidskrav som skal gjennomføres innen hvert enkelt emne 

og hvordan disse skal gjennomføres og vurderes. Forventninger om arbeidsinnsats innenfor 
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ulike emner framstår imidlertid som ulik, og bør kalibreres etter studiepoenguttelling. 

Forventning om arbeidsinnsats synes også å være ulikt fordelt i tid. 

5. Støtter undervisnings- og vurderingsmetoder opp under læringsmålene? 

Studentene beskriver lærere og veiledere som engasjerte og faglig dyktige. På grunn av at 

læringsmålene på alle nivå i planverket er for generelt formulert, og at de bare unntaksvis 

er tydelige med hensyn til hvilke læringsutbytter som er forventet at studentene erverver i 

løpet av emnet, er dette spørsmålet vanskelig å besvare. Målforståelsen er i for stor grad 

overlatt til den innledende framstilling av målsetninger som emneansvarlig fagperson gir 

ved oppstarten av emnet. Vurderingsformene i MAIVI framstår som varierte og relevante 

for de kompetanser emnene skal utvikle. Studenttilbakemeldinger tyder imidlertid på at 

tilbakemelding på innleverte arbeid underveis i studiet blir ulikt praktisert, og at dette ikke 

alltid prioriteres høyt nok. 

6. Er det sammenheng og progresjon i læringsutbyttebeskrivelser på emne- og programnivå? 

De svært generelle formuleringene på alle nivå i planverket, og at målsetningene oftest 

ikke er formulert som læringsutbyttebeskrivelser om kunnskaper, ferdigheter og generell 

kompetanse, gjør det vanskelig å vurdere sammenhengen ut fra lesing av planverket. 

Studentene omtaler sammenhengen mellom emner innenfor de enkelte studieretningene 

som god, men det ble uttrykt kritikk mot at studentene må velge fordypningskurs i metode 

på et så tidlig tidspunkt at de ikke har gjort tydelige valg angående masteroppgave. 

Progresjon innen hvert enkelt emne, og sammenhengen mellom ulike emner, er for 

avhengig av de erfarne og godt kompetente fagpersonene som underviser på emnene. Dette 

gjør programmet avhengig av enkeltpersoner og det er sårbart ved endringer i personalet. 

7. Møter studentene forventning om å dra på studentutveksling i løpet av studietiden, og blir 

det lagt til rette for faglig relevant utveksling? 

Nei, studentene på MAIVI møter ikke sterke forventninger om å dra på studentutveksling i 

løpet av studietiden. Det er en generell positivitet til utveksling blant de ansatte i alle 

studieretninger. Eksisterende studieoppbygging synes å begrense de reelle mulighetene for 

studentutveksling. NIH bør, sammen med sine internasjonale samarbeidspartnere, utvikle 

og iverksette flere bilaterale avtaler som tilrettelegger for konkrete inn- og 

utvekslingsopplegg på masternivå. Mer innvekslingen er avhengig av at undervisning i 

flere emner gis på engelsk. 

8. Har studieprogrammet tilknytning til praksisfeltet gjennom hospitering, veiledet praksis, 

relevante oppgaver fra praksisfeltet og/eller bruk av gjesteforelesere fra relevante yrkes- og 

samfunnsområder? 

Nei, MAIVIs studieretninger har i liten grad tilknytning til praksisfeltet gjennom 

hospitering, veiledet praksis eller bruk av gjesteforelesere fra relevante yrkes- og 

samfunnsområder. Innen MAIVI er det imidlertid vanlig at det gjennomføres 

masterprosjekt i nær tilknytning til relevante yrkes- og samfunnsområder.  

9. Er MAIVIs planverk utformet i tråd med sentrale styringsdokument? 

Nei, MAIVIs planverk er ikke i tilstrekkelig grad utformet og revidert i tråd med sentrale 

styringsdokument. Dette gjelder både på overbyggende programnivå, på studieretningsnivå 

og på emnenivå. 

Forslag til tiltak 

Med bakgrunn i evalueringen foreslår komitéen følgende seks tiltak for å forbedre og sikre 

kvaliteten på Master i idrettsvitenskap, NIH: 
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1. Utrede fordeler og ulemper ved å holde på ett overbyggende masterprogram i idrettsvitenskap. 

2. Revidere planverket etter de krav og anbefalinger som er fremmet i Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og Kvalitetsområder for studieprogram. 

3. Revidere kvalitetssikringssystemet og presisere ansvarsoppgaver og ansvarslinjer knyttet 

til evaluering, rapportering og tiltak knyttet til MAIVI. 

4. Revidere system og prosedyrer tilknyttet studentutveksling. 

5. Møte utfordringer knyttet til MAIVIs relevans for arbeids- og samfunnsliv. 

6. Forbedre kontakten og samarbeid mellom emner i MAIVI både mellom fellesemner og 

fordypningsemner og på tvers av fordypningsemner. 

Denne oppsummeringen kan fungere som en kortversjon av evalueringsrapporten. 

Oslo, Kristiansand, Göteborg - 25. januar 2019 
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