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1 Innledning 
Periodisk evaluering er en oppfølging av studiekvalitetsforskriftens § 2-1 (2): "Institusjonene skal 

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

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

evalueringene. Evalueringsresultatene skal være offentlige". Periodisk evaluering inngår som et ledd i 

det systematiske studiekvalitetsarbeidet ved NIH.  

1.1 Valg av studieprogram for evaluering 
Studieutvalget (SU) peker hvert år ut aktuelle studieprogram som skal gjennomgå periodisk 

evaluering. Intensjonen er at alle studieprogram gjennomgår periodisk evaluering i løpet av en 6-7 

årsperiode. Det er satt opp en oversiktsplan for periodiske evalueringer for de kommende år der alle 

studieprogrammer med et omfang fra 60 studiepoeng og oppover inkluderes (vedlegg D). SU gjør det 

endelige vedtaket i en årlig vedtakssak i november/desember basert på langtidsplanen. Der det 

foreligger gode grunner til å avvike fra evalueringssyklusen skal SU ta hensyn til dette.  

1.2 Oppnevning av sakkyndig komité og intervjugrupper 
Seksjonen/seksjonene foreslår sakkyndig komité innen gitte tidsfrister. Evalueringskomitéen skal som 

et minimum bestå av: 

 En ekstern sakkyndig med relevant spesialkompetanse på fagfeltet. Undervisningserfaring 

innenfor fagområdet er en forutsetning. Vedkommende fungerer også som leder av 

komitéen. 

 En representant fra aktuelt samfunns-/arbeidsliv 

 En tidligere kandidat fra programmet (alumn) 

Det kan være et behov for en utvidet størrelse på komitéen. Dette vurderes av seksjonsleder, 

programansvarlig, rektorat og studiesjef i fellesskap. Studieavdelingen innehar sekretærfunksjonen. 

Dersom ekstern sakkyndig ikke har solid utdanningsfaglig kompetanse anbefales seksjonen å utnevne 

en ekstra ekstern sakkyndig (ev. en intern representant fra en annen seksjon) med utvidet 

utdanningsfaglig kompetanse.  

1.3 Omfang og honorering 
For medlemmene av komitéen regnes omfanget normalt til to-tre arbeidsdager. En dag til 

forberedelser, en dag til gjennomføring av intervjuer og diskusjon innad i komitéen samt noe tid til 

etterarbeid. Leder av komitéen må påregne ekstra arbeid til utforming av evalueringsrapport. 

Medlemmer honoreres normalt med 10 000,- kroner per medlem. Leder honoreres normalt med 20 

000,- kroner. Reiseutgifter og ev. overnatting dekkes etter statens regulativ. Kostnadene belastes 

studieavdelingen ved studiesjef.  

NB! Seksjonen må peke ut leder av komitéen og orientere denne om hvilke oppgaver dette 

innebærer. Koordinering av arbeidet internt i komitéen vil normalt også påligge leder. Honorering av 

komiteen tas opp til vurdering med prorektor og studiesjef hvis omfanget av evalueringen utvides. 
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2 Mandat og dokumentasjonsgrunnlag 

2.1 Mandat 
Mandatet skal bestå av noen faste elementer. Disse er som følger: 

- 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 

- Tilknytning til praksisfeltet gjennom hospitering, veiledet praksis, relevante oppgaver fra 

praksisfeltet og bruk av gjesteforelesere fra relevant samfunnsområde 

Ut over dette kan seksjonen(e) utvide mandatet med egne spørsmål/tema som innrettes mot de 

områder av studieprogrammet der seksjonsleder og programansvarlig ser at det er størst behov for 

komitéens vurderinger og innspill (se vedlegg A for eksempel på aktuelle punkter). Mandatet 

utformes etter en gjennomgang av de senere års ordinære programevalueringer, nasjonale 

retningslinjer, eksisterende strategiplan for NIH og seksjonens handlingsplan. Omfang bør tilpasses 

den tid komitéen har til rådighet. Ved svært omfattende mandater kan størrelsen på honorar tas opp 

til diskusjon med studiesjefen. Se vedlegg B for eksempel mandat.  

For rammeplanstyrte studier skal programmet vurderes opp mot den nasjonale rammeplanen. 

2.2 Dokumentasjonsgrunnlag aktuelt til forarbeid for komiteen 
- Studiebarometeret (bachelor og master) 

- Programevalueringer de tre siste årene 

- Opptaks- og gjennomstrømningstall (FS/DBH) 

- Karakterfordeling (FS) 

- Studieprogramplan med emnebeskrivelser  

- Lenke til informasjonssider på www.nih.no 

- Resultater fra sist gjennomførte kandidatundersøkelse 

- Programrapporter de tre siste årene  

- Referater fra programutvalgsmøter  

- Aktuelle undervisningsplaner fra emner på programmet 

- Aktuelle emneevalueringer og emnerapporter 

- Aktuelle eksempler på eksamensoppgaver og andre vurderingsordninger 

Andre relevante dokumenter/referater som kan være av nytte i evalueringen leveres også av 

seksjonen. Det kan f.eks. være tiltaksplaner, handlingsplaner, relevante seksjonsmøtereferater, 

interne evalueringer etc.  

  



4 
 

 
Besøksadresse: Sognsveien 220, Oslo  
Postadresse: Pb 4014 Ullevål Stadion, 0806 Oslo  
Telefon: +47 23 26 20 00, postmottak@nih.no www.nih.no 

3 Gjennomføring 
Tidsplan for evalueringen bestemmes av fagseksjon. Evalueringen skal være gjennomført i løpet av 

kalenderåret.  

Når evalueringskomité og mandat er ferdigstilt ivaretar sekretær (oppnevnt av studieavdelingen) 

utsending av dokumentasjon og praktisk oppfølging av komitéarbeidet. Dokumentasjonsgrunnlag 

leveres etter nærmere avtale til sekretær.  

Mandat, dokumentasjonsgrunnlag og informasjon om gjennomføring (kontaktinformasjon til øvrige 

medlemmer og informasjon om honorering) distribueres til evalueringskomité så snart dette er klart.  

Evalueringsmetoden skal normalt baseres på skriftlig dokumentasjon og intervjuer. Aktuelle 

målgrupper for intervjuer kan være: 

 Studenter/studentillitsvalgte (for årsstudier så kan det være relevant å bruke fjorårets 

studenter) 

 Alumner (tidligere studenter kan intervjues dersom dette vurderes som praktisk 

gjennomførbart og ønskelig) 

 Undervisere på programmet  

 Ledelse (seksjonsleder, programansvarlig, rektorat) 

I etterkant av intervjurunder bør det også settes av tid til at komitéen får diskutere og gjøre 

vurderinger på bakgrunn av dokumentasjonsgrunnlag og intervjuer. Intervjugruppene blir på forhånd 

orientert om mandat, og vil ut fra mandatet og innspill fra evalueringskomité få noen punkter de bør 

forberede seg på å besvare i intervjusituasjonen.  

Leder av komitéen leverer i etterkant av intervjuer og drøftinger i komité en rapport etter et 

forhåndsbestemt oppsett (vedlegg C).  
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4 Vedlegg 

Vedlegg A: Kvalitetsområder som kan inngå i mandat og evaluering 
Denne oversikten er basert på NOKUTs Kvalitetsområder for studieprogram1 og 

studietilsynsforskriftens kapittel 2. 

Kunnskapsbase 

- I hvilken grad er fagmiljøet oppdatert på forskning om undervisning og læring? 

- Kjennetegnes fagmiljøet av faglig innovasjon og kritisk refleksjon? 

- Hvor robust er fagmiljøet knyttet til programmet? 

- Får studentene god innsikt i hvordan ny kunnskap etableres innen fagområdet? 

- Inkluderes studentene aktivt i kunnskapsutvikling? 

Læringsbane 

- I hvilken grad preges programmet av et inkluderende og motiverende læringsmiljø og en 

velfungerende tilbakemeldingskultur? 

- På hvilken måte motiveres studentene, og hvilke forventninger og krav stilles til 

arbeidsinnsats? Gjøres dette på en tydelig måte? 

- Er det fokus på videreutvikling av studentenes evne til å lære og til å etablere gode 

læingsstrategier? 

Startkompetanse 

- På hvilken måte tar programmet hensyn til studentenes forkunnskaper og andre 

forutsetninger som motivasjon, erfaringer og evner ved studiestart? 

- Er det fokus på å gi studentene en god studiestart? 

- Har man rekrutterings- og opptaksprosedyrer som bidrar til å rekruttere studenter med 

ønsket startkompetanse? 

- Er informasjon til nye og potensielle studenter oppdatert og relevant? 

- Hvordan er utviklingen i rekrutteringen på programmet (søkere, møtte studenter og 

karakternivå)? 

- Kan det være noen grunner til å gjøre endringer i opptakskrav for det aktuelle programmet? 

Læringsutbytte 

- Gir læringsutbyttebeskrivelsene et godt bilde av hvilken kompetanse studenten tar med seg 

ut i arbeidslivet eller til videre studier? 

- Er undervisnings- lærings- og vurderingsformer (formative) godt tilrettelagt for at studentene 

skal oppnå det ønskede læringsutbyttet, og måler de summative vuderingsformene om 

studentene har oppnådd læringsutbyttet på en god måte? 

- Er læringsutbyttebeskrivelsene godt forankret i fagmiljøet? Hvordan jobber fagmiljøet med 

utvikling og videreutvikling av læringsutbyttebeskrivelser? Involveres tidligere studenter og 

arbeidsliv i utvikling av læringsutbyttebeskrivelser? 

- Er det en god sammenheng og progresjon i læringsutbyttebeskrivelser på emne- og 

programnivå 

                                                           
1 http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/UA-
enhet/SFU/2016/Kvalitetsomr%C3%A5der_for_studieprogram.pdf 
 

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/UA-enhet/SFU/2016/Kvalitetsomr%C3%A5der_for_studieprogram.pdf
http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/UA-enhet/SFU/2016/Kvalitetsomr%C3%A5der_for_studieprogram.pdf
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- Er læringsubyttebeskrivelsene formulert i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 

livslang læring2 (NKR)? 

Utdanningsfaglig kompetanse 

- I hvor stor grad driver fagmiljøet med forsknings- eller utviklingsarbeid på undervisning og 

læring? 

- Hvilket samarbeid har fagmiljøet med andre miljøer i inn- og utland? 

- Hva er statusen for den UH-pedagogiske kompetansen3 i fagmiljøet? Hvordan jobbes det 

med utvikling og videreutvikling av UH-pedagogisk kompetanse? 

- I hvor stor grad er fagmiljøet i stand til å vurdere og benytte egnede undervisnings- og 

vurderingsformer der studentenes læring står i fokus? 

- I hvilken grad innehar fagmiljøet kompetanse til å ta i bruk og tilrettelegge for bruk av digital 

teknologi i undervisning og læringsprosesser? 

- Hvordan organiseres videreutvikling av digital kompetanse4 i fagmiljøet? 

Samfunn og arbeidsliv 

- Hvilke fora for samhandling med arbeidslivet brukes? 

- På hvilken måte kan samfunns- og arbeidsliv påvirke kvalitet og relevans i 

utdanningstilbudet? 

- Har fagmiljøet noen form for systematisk eller aktiv bruk av tilbakemeldinger fra tidligere 

studenter for å videreutvikle studietilbudet? 

- I hvilken grad benyttes forelesere fra samfunns- og arbeidsliv? 

- I hvilken grad inkluderer programmet emner og fagkomponenter som tar for seg temaer i 

yrkeslivet? 

- Hvor relevant er programmet for arbeidslivet og for samfunnets kompetansebehov? 

- Hvor godt bidrar praksisordninger til å forberede studentene til arbeidslivet? 

Læringsmiljø 

- Hvordan involveres studenter i fagmiljøet? 

- I hvilken grad har studentene eierskap til læring og læringsprosesser på programmet? 

- Status for studentenes fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold  

- Er undervisningslokaler og digitale plattformer tilrettelagt for bruk av andre undervisnings- 

og vurderingsformer enn kun tradisjonelle forelesninger/klasseromsundervisning?  

- Hvordan tilrettelegges det for bruk av nye lærings-, undervisnings,- og vurderingsformer? 

- I hvor stor grad anvender man kunnskap fra forskning og utviklingsarbeid om undervisning og 

læring? 

                                                           
2 
http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/NKR/250414_Nasjonalt_kvalifika
sjonsrammeverk_for_livslang_l%C3%A6ring_NKR.pdf 
 
3 http://www.uhr.no/documents/nasjonale_veiledende_retningslinjer_for_uh_pedagogisk_basiskompetanse.pdf 
 
4 Trine Fossland definerer i boka "Digitale læringsformer i høyere utdanning" (Universitetsforlaget 2015) digital 
kompetanse slik: "Digital kompetanse i høyere utdanning involverer faglige og praktiske kunnskaper, 
ferdigheter og generell kompetanse knyttet til bruk og tilrettelegging for bruk av digital teknologi. Dette 
inkluderer evnen til kritisk vurdering av læringsressurser, samt prosedyrer for egenproduksjon av innhold, 
aktiviteter og vurderingsformer som er hensiktsmessig for studentenes lærings- og danningsprosesser". 

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/NKR/250414_Nasjonalt_kvalifikasjonsrammeverk_for_livslang_l%C3%A6ring_NKR.pdf
http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/NKR/250414_Nasjonalt_kvalifikasjonsrammeverk_for_livslang_l%C3%A6ring_NKR.pdf
http://www.uhr.no/documents/nasjonale_veiledende_retningslinjer_for_uh_pedagogisk_basiskompetanse.pdf
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Programdesign 

 Har programmet en god indre sammenheng og samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser 

og undervisnings- og vurderingsformer, og er det innrettet slik at studentene kan oppnå det 

fastsatte læringsutbyttet? 

 Er læringsutbyttebeskrivelsene relevante for samfunns- og arbeidsliv? 

 Er læringsutbyttebeskrivelsene faglig oppdatert? 

 Er læringsutbyttebeskrivelsene i tråd med NKR? 

 Bidrar alle emnene til programmets forventede mål? 

 På hvilken måte evalueres programmet, og brukes resultatene til kontinuerlig forbedring av 

programmet? 

 Er det hensiktsmessig variasjon og balanse i studieprogrammets undervisnings- og 

vurderingsformer? 

 Er programmets læringsutbyttebeskrivelser i samsvar med ev. rammeplan for utdanningen? 

 Gir emnesammensetting og læringsutbyttebeskrivelser på ulike nivåer en god progresjon i 

programmet? 

Internasjonalisering 

 Har studietilbudet ordninger for internasjonalisering tilpasset programmets nivå, omfang og 

egenart? 

 Er relevansen av utvekslingsavtaler sikret av studietilbudets fagmiljø? 

 På hvilken måte bidrar utvekslingsavtalene til økt kvalitet på programmet? 

 Hvordan sikres tilstrekkelig kvalitet på internasjonale emner som innpasses i studiet? 

 Hvordan introduseres studentene til internasjonale perspektiver innen fagområdet? 
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Vedlegg B: Eksempel på mandat 
Mandat for ekstern periodisk evaluering av PPU 

Vi ber komitéen undersøke følgende punkter: 

- Programmet skal vurderes opp mot nasjonal rammeplan 

- Programmets egenart og faglige/pedagogiske fokus 

- Studietilbudets relevans for arbeids- og samfunnsliv 

- I hvilken grad studieprogrammet tilrettelegger for studentens aktive rolle i egen 

læringsprosess 

- I hvilken grad undervisnings- og vurderingsformer støtter opp under læringsmål 

- Sammenheng mellom emner og progresjon i studietilbudet 

- Tilknytning til praksisfeltet gjennom hospitering, veiledet praksis, relevante oppgaver fra 

praksisfeltet og bruk av gjesteforelesere fra relevant samfunnsområde 

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

Metode 

Komitéen bes om å benytte dokumentstudier og intervju med fagmiljø, ledelse, nåværende og 

tidligere studenter, samt representanter fra arbeidslivet.  

NIH vil legge til rette for intervjuer underveis i arbeidet. Relevant skriftlig dokumentasjon er vedlagt 

dette brevet.  

Om prosessen i evalueringen 

Den vedlagte dokumentasjonen vil være tilstrekkelig til å følge opp deler av mandatet. Intervjuer 

med utvalgte grupper av respondenter supplerer arbeidet i gruppen. I forkant av intervjuene kan 

komitéen komme med innspill til temaer som respondentene skal forberede seg spesielt på. Temaer 

og spørsmål kan variere ut fra av hvilken gruppe som intervjues (studenter, undervisere, ledelse).  

Årets studenter er ute i praksis i perioden evalueringen gjennomføres, men er på NIH onsdager i 

praksisperioden. Vi bør derfor ta sikte på å avvikle intervjuer på en onsdag for å sikre god deltakelse 

fra dem. Arbeidet med å kartlegge passende datoer starter umiddelbart fra NIHs side. Vi mottar 

derfor gjerne innspill fra komitéen tidlig i denne prosessen. Leder har allerede foreslått uke 42 eller 

43. Vi bør holde muligheten åpen for at det eventuelt kan bli uke 44/45 dersom vi ikke får til et 

tilfredsstillende opplegg i de foreslåtte ukene.  
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Vedlegg C: Mal rapport fra ekstern komité 
 

Forsiden skal ha følgende informasjon: 

- Periodisk evaluering av studieprogram 

- Grad og navn på studieprogram (f.eks bachelor i Sport Management, faglærerutdanning i 

kroppsøving og idrettsfag) 

 

Årstall Rapporten struktureres etter følgende prinsipp: 

1. Innledning/gjennomgang av mandatet og komiteens tolkning/avgrensninger/forståelse av 
dette 

2. Beskrivelse av metodikk/prosess som er benyttet og valg som er gjort her 
3. Komiteens oppfatning av programmet  

o Styrker 
o Utfordringer/svakheter 
o Forslag/anbefalinger til kvalitetshevende tiltak 

4. Oppsummering, generelle betraktninger 
 

 

 

  



Vedlegg D: Plan for gjennomføring av periodiske evalueringer av studieprogrammer ved NIH 2017-2022 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

FYSISK AKTIVITET OG FUNKSJONSHEMMING (PÅBYGNING) FAF    X   

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PÅBYGNING) PPU5 X      

IDRETT, KULTUR OG UTVIKLINGSSAMARBEID (PÅBYGNING) IKU    X   

IDRETT OG SAMFUNN (ÅRSENHET) IS   X    

BACHELOR I FRILUFTSLIV (BAFLL)      X 

BACHELOR I TRENING, HELSE OG PRESTASJON (BATHP)      X 

BACHELOR I TRENERROLLEN OG IDRETTSPSYKOLOGI (BATI)     X  

BACHELOR I SPORT MANAGEMENT/IDRETT OG SAMFUNN (BASPM/IS)     X  

FAGLÆRERUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG (BAFKI)   X    

MASTER I IDRETTSVITENSKAP (MAIVI)  X     

MASTER I IDRETTSFYSIOTERAPI (MAIF)    X   

EUROPEAN MASTER IN HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY (EMHPA)  X     

TOPPTRENER 1 (VIDEREUTDANNING PÅ 60 STUDIEPOENG)   X    

PERSONLIG TRENER (VIDEREUTDANNING PÅ 60 STUDIEPOENG)     X  

PH.D6 X      

 

                                                           
5 PPU var gjenstand for periodisk evaluering gjennom pilotering av opplegg i 2017. 
6 Doktorgradsprogrammet gjennomførte en omfattende ekstern evaluering i 2017.  


