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vilkår og virkemidler  
Universitetsstyret behandlet i februar 2018 utredningen som skal ligge til grunn for en langsiktig 
og framtidsrettet satsing på utdanning ved UiO. Forslaget var basert på innspill og diskusjoner i 
universitetets utdanningskomite og har styrking av koblingen mellom forskning og utdanning som 
hovedtema. To tilgrensende felt, "Kunnskap i bruk" og "Utnytte UiOs faglige bredde", er vurdert 
som sentrale for å realisere denne koblingen.  

I februar 2017 behandlet universitetsstyret sak om studiesuksess ved UiO, en gjennomgang av data 
og analyser om studiegjennomføring og frafall. Formålet med styresaken var å orientere styret om 
status for studiesuksess ved UiO og på de ulike fakultetene. 

På dette styreseminaret ønsker vi å se nærmere på noen sentrale utfordringer knyttet til 
utdanningsvirksomheten. Vi har tatt utgangspunkt i problemstillinger styret allerede har berørt i 
sine diskusjoner av resultater og virkemidler for utdanningsområdet. Dokumentene som er vedlagt 
gir en kort analyse av nåsituasjonen, presenterer vurderinger og erfaringer fra arbeidet med noen 
utvalgte problemer, særlig arbeid med frafall.  

Rektoratet har også arbeidet videre med konkretisering av utdanningssatsingen gjennom 
forberedelsen av UiOs årsplan for 2019-2021 som styret skal vedta i junimøtet. Satsingen vil også 
stå sentralt i den kommende strategiprosessen som starter på styreseminaret i september. 
Materialet vi her legger fram inngår som en del av forberedelsene til det kommende 
strategiarbeidet. 

Som grunnlag for diskusjonen i styreseminaret gjør vi følgende dokumenter tilgjengelige: 

• Analyser av studiegjennomføring ved HF og SV.

• Et kritisk blikk på evalueringssystemet ved UiO utarbeidet av Bjørn Stensaker, konstituert
leder for LINK – Senter for læring og utdanning.

• En gjennomgang av utvalgte styringsparametere for utdanningsvirksomheten utarbeidet av
UiO: Ledelsen og støtteenheter.
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Vedlegg:  
1. Analyse av bachelorstudenter ved HF i perioden 2008-2015 
2. Analyse av masterstudier på HF i perioden 2008-2014 
3. Fullføring, frafall og mobilitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2008-2016  
4. Evaluering og kvalitetssikring av studier ved UiO – utfordringer og utviklingspotensial 
5. Styringsparametere for utdanningsvirksomheten – hovednotat 
6. Styringsparametere for utdanningsvirksomheten – kunnskapsgrunnlag 
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Analyse av bachelorstudenter ved HF i perioden 

2008-2015 

Denne rapporten inneholder analyserte tall for gjennomføring og frafall hos HFs 

bachelorstudenter. Fullføringsgraden ligger i overkant av 30 %, og flertallet av de som 

fullfører, fullfører på normert tid. Fakultetets yngre studenter fullfører i større grad en 

fakultetets eldre studenter. Kjønnsforskjeller, hva gjelder fullføring, er ubetydelige på 

fakultetsnivå. Karakterene har mye å si for fullføringsgraden, men gjennomsnittlige 

karakterer er tilstrekkelig. De fleste av de studentene som slutter på våre studieprogram, 

slutter helt på UiO. 

Helge Sigurd Hansen, Frode Torp Christensen. 

Christine Klem, Karen Skadsheim Sikkeland, 

august 2016 
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Innledning 
HF har ønsket å få et bilde av studieløpet til gjennomsnittsstudenten, for eksempel når hun faller fra i 

studieløpet, og om det er typiske kjennetegn ved de som fullfører eller slutter, som alder, kjønn, 

karakterer. 

Siden HF tilbyr svært mange studieretninger med til dels mye valgfrihet i studieløpene, har det vært 

utfordrende å finne gode og sammenlignbare tall som kan gi svar på de spørsmålene fakultetet har. Vi 

har brukt mye tid på å kvalitetssikre utplukket fordi HFs studenter er en sammensatt gruppe med 

kompliserte bevegelsesmønstre. Vi mener likevel at vi ser tendenser i materialet som vil kunne bidra til å 

hjelpe fakultetet å sette inn de rette tiltakene mot de rette studentene og på riktig sted i studieløpet. 

Vi ferdigstilte en analyse av HFs bachelorstudenter samlet i desember 2015, og det er i hovedsak dette 

denne rapporten baserer seg på. I 2016 har vi foretatt tilsvarende analyser institutt-vis på 

studieretningsnivå, og vil antagelig ferdigstille de siste instituttene medio oktober.  

Utvalg: Vi valgte å se på de studietilbudene ved HF som vi tilbyr opptak til pr høsten 2015 på bachelor. 

Studietilbud som vi har tilbudt i perioden, men som nå er nedlagt eller under utfasing, var i 

utgangspunktet ikke med i utplukket. Tallene fra Tableau baserer seg likevel på tall for samtlige av HFs 

programmer med opptak i tidsperioden som er angitt. Det samme gjelder tallene i tabell 9, 11 og 12.  

Kilder: FS (direkte uttrekk, Bokkula, Tableau), SSB, DBH. 

1. Studieløp 

Tabell 1. Studentstatus våren 2015 for startkullene 2008-2014.  

Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Grand Total 

AKTIV 0 % 1 % 3 % 9 % 26 % 42 % 80 % 26 % 

FULLFØRT 35 % 33 % 28 % 26 % 10 % 4 % 0 % 17 % 

SLUTTET 65 % 66 % 69 % 65 % 64 % 54 % 19 % 57 % 

Grand Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Gjennomføringen i 2008-2009 ligger godt over 30 % og må anses som ferdige (få studenter igjen). 

Gjennomføringen for 2010 ligger på ca. 28 % og kan potensielt stige opp mot 30 %, men det er dessverre 

mer sannsynlig at det er en svakt fallende tendens gitt det lave antallet studenter som er igjen på kullet. 

2011-kullet skulle normert sett vært ferdige våren 2014, men i og med at en vesentlig andel av HFs 

studenter tar bachelorgraden på noe lengre tid og det er over 9 % studenter igjen, har andelen fullførte 

studenter her potensial til å stige litt. Siden de er forbi sitt syvende semester, må vi imidlertid regne med 

noe frafall. 

Et grovmasket bilde av frafall og fullføring ved bachelorstudiene ved HF ser slik ut: 
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Tabellene er hentet fra Tableau,1 og viser hovedtendenser for frafall og fullføring ved bachelorstudiene 

ved HF, her representert ved kullene som ble tatt opp høsten 2009, 2010 og 2011.2  

Hovedtendensen er den samme for alle kullene, men 2011-kullet har noe bedre gjennomføring enn de 

to foregående kullene. Det store frafallet skjer i løpet av første studieår, og de fleste som slutter gjør det 

før tredje semester, altså etter å ha gått på HF i ett år. 

 Frafallet ligger opp mot 65 % totalt. HFs bachelorstudenter har en gjennomføringsgrad på totalt rundt 

33 %. Vi ser at de fleste som fullfører, fullfører innen normer tid, senest i løpet av sjette semester. Det er 

noe etterslep hva gjelder gradsoppnåelser. Særlig i løpet av det studieåret etter normert tid avlegges det 

mange grader.  

                                                           
1
Tableau er ett nytt statistikkverktøy som gir oss mulighet til å ta ut oppdaterte tall på studentaktivitet. Tableau 

har vært under utvikling mens HFs analyser har blitt utført, og disse har derfor fungert som en pilot for UiO. I dette 
bildet viser grønt oppnådde grader, rødt frafall og blått aktive studenter. Rød ring markerer semesteret kullet 
skulle ha oppnådd grad på normert tid. . 
2
 Denne tabellen viser studenter ved alle bachelorstudiene ved HF, mens tabeller som ikke er hentet fra Tableau 

kun viser studenter i utplukket.  
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Når vi ser på hvor lang tid de som har oppnådd grad har brukt på å fullføre graden sin, så ser bildet mer 

eller mindre ut som ovenfor for alle relevante utplukk i perioden.  

Dersom vi går helt tilbake til 2003 og frem til 2015, så er ca. 71 % av gradene oppnådd innen normert tid, 

80 % med et semester ekstra og hele 91 % med ett år ekstra. Dette betyr at kun 9 % av de oppnådde 

gradene i perioden er oppnådd med 1,5 år forsinkelse eller mer.  

Bildet forskyver seg jo nyere kull vi inkluderer, fordi det blir færre studenter som har hatt mulighet til å 

fullføre med forsinkelser. Går vi bare tilbake til 2008 og inkluderer alle kull frem til 2015, så er ca. 76 % 

av gradene oppnådd innen normert tid, 84 % med ett semester ekstra og 95 % med ett år ekstra. For 

2010 og framover er fordelingen: 82 % innen normert tid, 88 % med ett semester ekstra og 97 % med 

ett år ekstra.  

Det kan være nyttig å se fordelingen kull for kull: 

startkull Normert + 1 semester + 2 (ett år) + 3 eller mer 

2003 66 % 11 % 11 % 13 % 

2004 66 % 11 % 13 % 10 % 

2005 66 % 12 % 10 % 12 % 

2006 66 % 11 % 12 % 11 % 

2007 65 % 9 % 13 % 13 % 

2008 62 % 11 % 16 % 11 % 

2009 69 % 12 % 13 % 6 % 

2010* 3 72 % 9 % 11 % 7 % 

2011 76 % 7 % 12 % 5 % 

                                                           
3
 Siste kull hvor det så langt har vært mulig for studentene å fullføre på deltid (50 % progresjon). 
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2012 79 % 9 % 12 %  

2013 100 %    

 

2. Alder 

Tabell 2. Alder ved startårene 2008-2014 fordelt på fakultet. 

Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Grand Total 

-21 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

HF 37 % 36 % 33 % 32 % 33 % 29 % 27 % 33 % 

MN 25 % 24 % 29 % 28 % 31 % 34 % 35 % 29 % 

SV 28 % 29 % 27 % 28 % 25 % 26 % 26 % 27 % 

UV 9 % 8 % 9 % 10 % 8 % 9 % 10 % 9 % 

22-30 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

HF 40 % 42 % 44 % 42 % 42 % 41 % 41 % 42 % 

MN 17 % 18 % 22 % 23 % 25 % 24 % 24 % 22 % 

SV 30 % 28 % 23 % 25 % 24 % 24 % 24 % 25 % 

UV 11 % 10 % 9 % 8 % 8 % 8 % 9, % 9 % 

31-61 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

HF 50 % 50 % 53 % 50 % 50 % 53 % 57 % 52 % 

MN 13 % 13 % 15 % 17 % 19 % 19 % 18 % 16 % 

SV 24 % 22 % 20 % 20 % 22 % 17 % 17 % 20 % 

UV 12 % 13 % 10 % 11 % 9 % 9 % 6 % 10 % 

62+ 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

HF 91 % 83 % 96 % 100 % 93 % 100 % 95 % 94 % 

MN 0 % 8 % 4 % 0 % 6 % 0 % 0 % 3 % 

SV 8 % 8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 2 % 

 

Tabell 2 viser forholdet mellom de forskjellige fakultetenes andeler av studenter i de definerte 
alderskategoriene. HF har flest studenter totalt sett av de fire fakultetene som vi sammenligner med. 

I følge DBH er fordelingen bachelorstudenter i 2014 slik (8239 totalt)4:  

HF: 2864 – 35 % av studentene 
MN: 2573 – 31 % av studentene 

                                                           
4 
http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=124&visKode=false&columns=arstall!8!nivako
de&index=3&formel=222&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&sti=Universitete
r!9!Universitetet%20i%20Oslo&param=arstall%3D2015!9!semester%3D3!9!dep_id%3D1!9!kategori%3D
S!9!insttype%3D11!9!instkode%3D1110  
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SV: 1971 – 24 % av studentene 
UV: 831 – 10 % av studentene 

Sammenligner vi fordelingen av alderskategoriene med fordelingen av bachelorstudenter totalt, ser vi at 
HF har fått en lavere andel unge studenter i 2014, mens MatNat har fått en høyere andel unge studenter 
enn tidligere. I alderskategoriene for de eldre studentene, har HF derimot en høyere andel studenter og 
andelen er høyest blant de aller eldste studentene. 

Ser vi på utviklingen over tid, ser vi at fakultetet har hatt en reduksjon på ca. 10 prosentpoeng i andelen 
studenter som starter studiet som er til og med 21 år. MatNat har hatt en økning på ca. 10 
prosentpoeng, mens SV og UVs studentmasse i denne kategorien har holdt seg stabil. 

For kategorien 22-30 år er HFs studentmasse relativt stabil, mens MatNat har hatt en økning på ca. 7 
prosentpoeng.  SV har hatt en nedgang på 6 prosentpoeng. 

For alderskategorien 31-61 år har vi i hele perioden minst halvparten av studentene, med et stort sprang 

fra 2012 til 2014 på 7 prosentpoeng. MatNat har igjen hatt økning med 5 prosentpoeng, mens SV og UV 

har gått ned.  

Den siste kategorien 62 + studenter har så få studenter at den ikke kan utgjøre noe statistisk grunnlag. 
Det er imidlertid interessant at HF har så å si alle studentene i denne kategorien. Antall studenter i 
kategorien 62 år og over varierer mellom 11 og 27 studenter pr startår. 

Tabell 3. Aldersfordeling ved HF startårene 2008-2014.  

Alder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Grand 
Total 

-21 32 % 34 % 29 % 28 % 27 % 25 % 25 % 29 % 
22-30 54 % 53 % 58 % 58 % 57 % 58 % 57 % 56 % 
31-61 13 % 12 % 12 % 13 % 14 % 15 % 17 % 14 % 
62+ 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 

Grand Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Tabellen viser aldersfordelingen innad på HF i perioden 2008-2014. Som vi ser er andelen studenter i 
den eldste kategorien marginal, mens derimot kategorien 22-30 utgjør brorparten av studentene på 
aktive bachelorprogrammer ved HF. Tiltak rettet mot denne aldersgruppen vil derfor treffe en vesentlig 
andel av HFs studenter. 

I perioden har andelen studenter rett fra videregående (-21) sunket med 7 prosentpoeng. Kategorien 
22-30 år ligger på nærmere 60 % av studentmassen de siste fem årene. Kategorien 31-61 år har økt sin 
andel litt, med 4 prosentpoeng. 

Det er lokale variasjoner i aldersfordelingen blant studentene på de forskjellige studieprogrammene, 
men alderskategorien 22-30 utgjør gjennomgående den største studentgruppen på HFs 
studieprogrammer.  
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Tabell 4. Studenter som startet et studieprogram ved Det humanistiske fakultet i 

2011 og gjennomførte på normert tid i 2014 fordelt på alder ved startår. 

Alder Avlagt KS-grad Antall startet Prosentandel 

-21 109 461 24 % 
22-30 106 941 11 % 
31-61 15 214 7 % 
62+ 0 18 0 % 
Total 230 1634 14 % 

 

Denne tabellen viser andelen av studentene som har fullført akkurat på normert tid. Tabellen viser kun fullførte 

studenter på HFs bachelorprogrammer. Fritt sammensatte grader er ikke med i denne oversikten.  

Legg merke til kategorien 22-30 år, som har over dobbelt så mange startende studenter som kategorien -21 år ved 

HF, men omtrent like mange grader avlagt på normert tid. Det vil si at de yngste studentene har dobbelt så høy 

måloppnåelse som de litt eldre studentene. Selv om det er et stort uforløst potensial i den yngste gruppen, har 

fakultetet derfor også mye å vinne på å få flere i gruppen 22-30 år til å fullføre på normert tid, siden de er så 

mange og gjennomføringen på normert tid er så lav. 

Vi må i tillegg bemerke at aldersgruppen over 30 år har enda lavere gjennomføring på normert tid sammenlignet 

med de yngre alderskategoriene. 31-60-studenter kan det være grunner til å regne som deltidsstudenter fordi det 

antas at denne gruppen har flere jobb- og familieforpliktelser. Det er allikevel stort potensiale for å få bedret 

studieprogresjon innad i gruppen når så få fullfører på normert tid. Bedret gjennomføring i denne gruppen vil 

likevel ikke gi like store utslag på totaltallet fordi de er langt færre i utgangspunktet enn i kategorien 22-30 år. Det 

er også grunn til å minne om at gjennomføringsgraden synker jo lenger tid studenten bruker. 

De eldre studentgruppene har riktignok noe mer tilbøyelighet til å fullføre også før normert tid, og slik havne 

utenfor når vi teller gradsoppnåelser etter akkurat seks semestre, men som vi ser av tabellen nedenfor, tar de 

eldre studentene svært sjelden igjen de yngste studentene når det gjelder gjennomføring totalt sett. 
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Tabell 5. Studentstatus våren 2015 HF, fordelt på alder ved startår.  

Studentstatus/alder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Grand 
Total 

-21 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

AKTIV 0 % 0 % 3 % 13 % 41 % 48 % 86 % 29 % 

FULLFØRT 38 % 36 % 31 % 26 % 2 % 0 % 0 % 18 % 

SLUTTET 61 % 62 % 65 % 60 % 56 % 51 % 14 % 52 % 

22-30 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

AKTIV 0 % 0 % 2 % 7 % 21 % 40 % 80 % 25 % 

FULLFØRT 34 % 33 % 26 % 26 % 12 % 5 % 0 % 17 % 

SLUTTET 65 % 66 % 71 % 65 % 65 % 54 % 19 % 57 % 

31-61 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

AKTIV 2 % 2 % 3 % 6 % 16 % 32 % 71 % 24 % 

FULLFØRT 28 % 21 % 25 % 23 % 11 % 6 % 0 % 14 % 

SLUTTET 69 % 76 % 72 % 70 % 72 % 60 % 28 % 61 % 

62+ 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

AKTIV 0 % 6 % 8 % 5 % 11 % 65 % 84 % 28 % 

FULLFØRT 16 % 26 % 33 % 16 % 22 % 13 % 5 % 19 % 

SLUTTET 83 % 66 % 58 % 77 % 66 % 21 % 10 % 51 % 

Grand Total 
         

Denne tabellen viser studentstatus til og med høsten 2014 og dermed fullføringen uavhengig av normert tid. 

Sammenligner vi årene 2008 – 2010, i tabell 5, ser vi at de yngste studentene er de som er flinkest til å fullføre. 
2010-kullet ligger imidlertid an til dårligere gjennomføring enn i begge de to foregående kullene. Det er mulig at 
det er et midlertidig fall og at 2011-kullet tar gjennomføringen i alderskategorien opp igjen, men 2010-fallet gir 
grunn til å følge utviklingen framover.  

Når vi ser på kullene fra 2012 og utover, som ikke har kunnet fullføre på normert tid, ser vi at det er den yngste 
aldersgruppen som har den laveste gjennomføringsprosenten. Det er som forventet, da disse studentene ikke har 
rukket å studere før og har dermed lite studier å få innpasset i motsetning til de eldre alderskategoriene. 

I og med at kategorien 22-30 år er den aller største på fakultetet og gjennomføringen her ligger litt under de aller 
yngste, så er det grunn til å følge med på gjennomføringen i denne aldergruppen framover.   

Aldersgruppen 31-61 har bekymringsfullt høyt frafall og lavere gjennomføringsgrad enn de to andre kategoriene.  

+ 62 har svært varierende fullføringsgrad, men her er studenttallet så lavt at det er mer et uttrykk for individuelle 
variasjoner enn variasjoner i kull. 

Hvis man skal sette inn tiltak som treffer flest mulig studenter, bør det rettes mot 2012-kullet og framover for alle 
alderskategoriene, fordi det ikke er så mange studenter igjen på de tidligere kullene. Det er tiltak som rettes mot 
studenter i de to yngste alderskategoriene som presumptivt vil gi mest uttelling. Dette er også tilfelle på de fleste 
studieretningene.  

 

 

Side 10 av 114



8 
 

Tabell 6.  Studentstatus våren 2015 fordelt på alder ved opptak og fakultet, startåret 

2010.  

Alder/studentstatus HF MN SV UV Grand Total 

-21 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

AKTIV 3 % 5 % 1 % 3 % 3 % 

FULLFØRT 29 % 36 % 40 % 41 % 35 % 

SLUTTET 68 % 60 % 59 % 56 % 62 % 

22-30 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

AKTIV 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % 

FULLFØRT 25 % 32 % 31 % 43 % 30 % 

SLUTTET 73 % 64 % 67 % 54 % 68 % 

31-61 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

AKTIV 3 % 9 % 4 % 2 % 4 % 

FULLFØRT 24 % 14 % 18 % 23 % 21 % 

SLUTTET        74 % 77 % 80 % 74 % 75 % 

62+ 100 % 100 % 

  

100 % 

AKTIV 8 % 0 % 

  

8 % 

FULLFØRT 33 % 0 % 

  

32 % 

SLUTTET 58 % 100 % 

  

60 % 

 
Tabell 6 viser at HF er det fakultetet av de fire i tabellen som har lavest fullføringsgrad for de to yngste 

alderskategoriene. Forskjellene mellom de fire fakultetene er betydelige, men frafallet er på over 50 % for alle 

fakulteter og alle alderskategorier.  

HF har den beste fullføringsprosenten for aldersgruppen 31-61 år, men den ligger på lave 24 % og fakultetet har 

også den desidert største andelen av disse studentene totalt sett (se tabell 3).  

Antallet studenter i kategorien 62+ er lav og viser igjen mer individuelle forskjeller enn noen gjennomføringsgrad. 

De absolutte tallene varierer mellom 1 og 12 avhengig av år og studentstatus. 

3. Kjønn 

Tabell 7. Kjønnsfordelingen ved HF opptaksårene 2008-2014.  

Kjønn 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Grand 
Total 

K 58 % 55 % 59 % 60 % 58 % 56 % 57 % 58 % 

M 42 % 45 % 41 % 40 % 42 % 44 % 43 % 42 % 

Grand Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Fordelingen mellom kjønnene på HF er svært stabil i perioden, med overvekt av kvinner for alle årene.  HF ligger 

omtrent på UiO-snittet for semesterregistrerte studenter de siste årene (60/40-fordeling mellom kvinner og 
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Kjønn/studentstatus 2008 2009 2010 2011 2012 Grand Total 

K 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

AKTIV 1 % 1 % 2 % 9 % 26 % 9 % 
FULLFØRT 35 % 33 % 27 % 27 % 12 % 25 % 
SLUTTET 65 % 66 % 71 % 64 % 62 % 66 % 

M 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

AKTIV 0 % 1 % 3 % 10 % 26 % 10 % 
FULLFØRT 35 % 34 % 29 % 24 % 8 % 24 % 
SLUTTET 65 % 66 % 67 % 66 % 66 % 66 % 

Grand Total 
       

Som vi ser av tabell 8 er forskjellene i fullføringsgrad mellom menn og kvinner ubetydelig på 

fakultetsnivå. Dette stemmer stort sett også på de forskjellige studietilbudene, men vi har sett 

eksempler på studier hvor det ene kjønnet gjør det klart bedre med tanke på gjennomføring. Men det 

ser ikke ut til å være noen klar sammenheng mellom skjev kjønnsbalanse ved opptak og gjennomføring.  

Studieløpstabeller for kjønn 

 

 

Det er minimalt med forskjeller mellom kjønnene når det kommer til gjennomføring og frafall. Grafen 

viser 2009-kullet. Vi ser at gjennomføringen totalt sett pr våren 2016 er prosentmessig helt lik, 34 %.  

menn). Det er større variasjoner hva gjelder kjønnsfordeling på forskjellige studier ved HF. På de store 

studieprogrammene er skjevfordelingen sjelden over 70/30 for enkelte kull.  

Tabell 8. Studentstatus våren 2015 fordelt på kjønn.  Startårene 2008 – 2012.  
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Veien mot fullføring eller frafall har imidlertid noen små forskjeller. Vi ser at kvinner i noe større grad 

enn menn fullfører før normert tid, som mest sannsynlig er fordi de har studier fra tidligere å innpasse. 

Vi ser også at menn i noe større grad enn kvinner faller fra allerede etter første semester (20 % mot 

16 %), men etter første studieår er frafallet omtrent likt (42 % mot 43 %).  

8. Karakterer 

Tabell 9. Gjennomsnittskarakterer for bachelorstudenter ved Det 

Humanistiske fakultet med startår 2007 -2011 og studentstatus per vår 2015. 

 

 

Skalaen i oversikten går fra 1 til 5 med 5 som beste karakter (0=F, 1=E, 2=D, 3=C, 4=B, 5=A). Vi ser en klar 

sammenheng mellom karakterer og gjennomføring. Det er viktig å være oppmerksom på at studentenes 

gjennomsnittskarakter er regnet ut fra alle karakterer de har registrert ved UiO, og kan variere fra kun 

ex.phil. hos én student til full grad for andre. Også karakterer utenfor graden er med.  

Tabellen viser kull som skal ha hatt tilstrekkelig med tid til å fullføre en bachelorgrad. 

Gjennomføringsgraden totalt på kullene er på 29 %. Tabellen tar utgangspunkt i alle karakterene 

studentene er registrert med fra UiO. Gjennomsnittskarakteren er med andre ord regnet ut fra alt fra ett 

emne til flere titalls emner. Karakterene er gitt tallverdier og vanlige avrundingsregler er brukt.  

Det mest oppsiktsvekkende i denne tabellen, er at det finnes så få A-kandidater som har fullført 

bachelorgraden. Det er på den andre siden ikke mange studenter som kun oppnår A’er på absolutt alle 

emner de tar.5 Det er ellers en klar sammenheng mellom karakternivå og fullføringsgrad. Studenter med 

rundt B+ i snitt (4,5-4,99) har den høyeste fullføringsgraden, og den eneste med over 50 %. Studenter 

med rett over C i snitt (3,5-3,99) har høyere fullføringsgrad enn de med snitt rett over B (4,0-4,49), og så 

synker gjennomføringen proporsjonalt med snittkarakterene.  

                                                           
5
 De absolutte tallene for A’ene i tabell 9 er 1 fullført og 27 sluttet.  
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Ut fra tallene ser det ut til å være mest sannsynlig at B- og C-studentene er de som vil fullføre 

bachelorgraden. Det er allikevel under halvparten av dem som gjør det. Tiltak som rettes mot denne 

gruppen vil treffe mange studenter som ikke gjennomfører, men som har potensial til å fullføre.  

Tiltak som settes inn for å løfte D-studentenes prestasjoner og motivasjon, vil kunne føre til bedre 

gjennomføring i denne gruppen og dermed kunne gjøre dem kvalifiserte til å få opptak til master senere. 

Andelen studenter som slutter, øker ved dårligere karakternivå. Motivasjon gjennom mestringsfølelse 

ser ut til å være en åpenbar suksessfaktor. Samtidig som det ser ut til at gjennomsnittlige karakterer er 

tilstrekkelig.  Ved å overvåke karakterene i det første studieåret, og karakterutviklingen til studentene, 

kan det se ut som om man kan identifisere studenter som ligger i faresonen for å falle fra. 

I analysene av studieretningene har vi sett den samme sammenhengen mellom karakterer og 

gjennomføring nesten overalt. Noen studieretninger har en enda klarere kobling mellom karakterer og 

fullføring. Helt unntaksvis har vi på noen svært få studieretninger ikke klart å se noen sammenheng 

mellom karakterer og fullføring, men da dreier det seg om svært små kull.  

Tabell 10. Gjennomsnittskarakterer for fullførte bachelorstudenter ved 

Det Humanistiske fakultet i perioden 2007 -2011 fordelt på alder 

 

Hovedtyngden for samtlige alderskategorier ligger på C.  

I tabell 11 ser vi at det er de eldste alderskategoriene som har de beste karakterene, men det er viktig å 

huske at disse to kategoriene består av færre studenter og studenter som har lavere tilbøyelighet til å 

fullføre studiet sitt. 

I de to yngste alderskategoriene er det små forskjeller på andelen C- og B-studenter, mens blant de 

yngste (-21) er det en større andel som har D i forhold til aldersgruppen 22-30 og de har en marginalt 

mindre andel i de beste karakterene. Dette er interessant med tanke på at studentene som ved opptak 

er 21 år eller yngre har langt bedre gjennomføringsgrad på normert tid enn de eldre gruppene (se tabell 

4).  
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Tabell 11. Gjennomsnittskarakterer for fullførte bachelorstudenter ved Det 

Humanistiske fakultet med opptak i perioden 2007 -2011 fordelt på kjønn 

 

Det er generelt små forskjeller mellom kjønnene hva gjelder karakternivå. Menn har en større andel i B-

kategorien. I tillegg er de færre i utgangspunktet, slik at det er grunn til å tro at menn som fullfører 

studiet sitt i noen grad oppnår bedre karakterer enn kvinner.  

5. Migrasjon 

Tabell 12. Bytte av fakultet for de som startet på et bachelorstudium ved Det 

humanistiske fakultet høsten 2011 

Fakultet 
Antall studenter høst 

2012 
Antall studenter høst 

2013 
Antall studenter 

høst 2014 
HF 982 716 641 

JF 16 22 25 

MedFak 6 8 6 

MN 11 19 19 

OD   1 1 

SV 40 75 63 

TF   1  

UV 14 25 33 

Ikke reg. 664 868 942 

Totalt 1734 1734 1734 

 

Tabell 13 viser hvor studenter som fikk opptak til bachelorstudium ved HF befinner seg de tre 

påfølgende studieårene. Det er SV som er den store mottakeren av tidligere HF studenter innad på UiO, 

men de aller fleste studentene forsvinner fra UiO.  
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Figur 2. Bytte av fakultet for de som startet på et bachelorstudium ved Det 

humanistiske fakultet høsten 2011 
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Bakgrunn, metode og verktøy  
 

Fakultetet har vært opptatt av å kunne sette i verk målrettede og kunnskapsbaserte tiltak for å øke gjennomføring og redusere frafall på våre studieprogram. 

I løpet av 2016 ble det derfor gjennomført en omfattende analyse av alle studieretninger på bachelor, for å få et bilde av studieløpet til 

gjennomsnittsstudenten, for eksempel når hen faller fra i studieløpet, og om det er typiske kjennetegn ved de som fullfører eller slutter, som alder, kjønn, 

karakterer. Tallene var i hovedsak basert på uttrekk fra databasen Felles studentsystem(FS), noe som viste seg å være svært arbeidskrevende og til dels 

vanskelig. Statistikkverktøyet Tableau var under utvikling, og arbeidet med bacheloranalysen viste hvilke tall og sammenhenger som var nyttige for 

fakultetet. Basert på dette ble det laget maler for HFs masterstudier, som gjør det relativt enkelt å fortløpende holde seg oppdatert med resultater for frafall 

og gjennomføring på alle HFs mastertilbud, ned på studieretningsnivå.  

Det er disse malene som er brukt i denne analysen. Malene er enkle å bruke, og gir gode grafiske fremstillinger i tillegg til tallmateriale. Resultatene 

oppdateres fortløpende, og det er mulig med gode sammenligninger mellom startårene, for eksempel ved å se på gjennomføringen ved bestemte semestre. 

Vi håper malene i Tableau vil være til god hjelp for både fakultetet og instituttene i alt studierettet arbeid, og at denne rapporten kan gi et godt bilde av hva 

Tableau kan brukes til.  

Bilder og tall fra Tableau er tatt ut 26.08. 17.  
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Gjennomføring fordelt på startår:  
 

 

Grafen viser andel grader for HFs masterstudenter i perioden 2008-2014, fordelt på startår. Det er kun start høst som er med. Vi ser den samme tendensen 

for alle årskull; en sterk stigning fra normert tid og opp til 6. semester. Startåret 2010 har høyest gjennomføring, 76 %. Startåret 2014, som er ferdig med sitt 

6. semester, har nå 54 % gjennomføring men vil sannsynlig få en god del studenter som oppnår grad frem til siste frist for registering av vitnemål i FS 1. 

oktober. Det er også studenter igjen på de tidligere startårene som kan oppnå grad på overtid, men under 20 stk. per startår for 2008-2012, 44 studenter fra 

startåret 2013 og 153 studenter fra startåret 2014 (gjelder studenter registrert våren 2017).  

Vi ser altså helt gjennomgående at studenter på master gjennomfører, men mange bruker mer enn normert tid. Gjennomføringen flater ut etter 8. semester. 

Blant de startårene som har hatt flere semestre etter normert tid, er det ikke store forskjeller i gjennomføringsandelen.   
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Frafall fordelt på startår:  

                                                                                
 

Grafen viser frafall fra HFs masterprogrammer, for startårene 2008-2014. Svingningene skyldes at studenter går inn og ut av studietilbudet, for eksempel på 

grunn av permisjonsfravær eller fordi de har sluttet på tilbudet og så søkt nytt opptak (Tableau setter alltid studenter tilbake til deres opprinnelige startår). 

Vi ser at frafallet stiger brått i starten av studieløpet, særlig mellom 1.-3. semester. Frafallet ligger på mellom 10-15 %. Til sammenligning har 

bachelorstudiene ca. 40 % frafall i løpet av første studieår. Etter 7. semester flater frafallet stort sett ut, noe som er naturlig siden etter 7. semester ikke er 

så mange studenter igjen. Startåret 2012 har det største frafallet per dags dato, 28.6 %. Lavest har startåret 2010, som vi også så hadde den høyeste 

gjennomføringen.    
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Gjennomføring fordelt på gjennomsnittskarakter:  

  
Grafen viser andelen oppnådde mastergrader på HF i perioden 2008-14, fordelt på gjennomsnittskarakter. Gjennomsnittskarakteren er regnet utfra alle 

karakterer studentene har i protokollen på UiO. Antallet studenter i hver karaktergruppe og andel grader totalt i perioden fordeler seg slik:  

Snitt-
karakter 

Antall 
studenter  

Andel 
grader  

 Stryk  76 0 % 

 E til D- 36 44 % 

D til D+ 131 47 % 

C- til C+ 1380 65 %  

B- til B + 1527 75 % 

A- til A 205 75 % 

Vi ser en helt klar sammenheng, hvor A-studentene både gjennomfører i høyere grad, og på raskere tid. 

Studentene med de nest høyeste karakterene tar igjen de beste i 8. semester, altså langt på overtid. Det er 

stor forskjell i gjennomføringsgrad mellom de studentene med høyst og de med lavest snittkarakter: Ved 

normert tid ligger A-studentene på 45,9 %, mens D minus-studentene ligger på 11,1 %. I 6. semester har A-

studentene kommet opp i 68,3 %, mens D minus-studentene er oppe i 33,3 %. 
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  Gjennomføring fordelt på alder:  
                                                                                                       

  

Startalder Antall studenter  Andel avlagt 
grad 

24 og yngre 1248 82 % 

25-29 1196 70 % 

30-39 552 50 % 

40-49 204 45 % 

50-59 109 56 % 

60+ 69 52 % 

 

  

Grafen viser andelen oppnådde mastergrader på HF i perioden 2008-14, fordelt på 

alderskategorier. Utgangspunkter er alder når studenten starter på master. Vi ser helt 

klart at det er de yngste studentene, som det er flest av, som har den beste 

gjennomføringen, etterfulgt av de nest yngste. Aldersgruppen 40-49 er den eneste 

kategorien med under 50 % gjennomføring i perioden. Tallene tyder på at eventuelle 

rekrutteringstiltak bør rettes mot de studentene som akkurat eller nesten akkurat er 

ferdig med bachelor (24 år og yngre og 25-29). De yngste studentkategoriene er de 

største i hele perioden, og i motsetning til på bachelor kan vi ikke se noen synkende 

tendens.  
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Gjennomføring fordelt på kjønn:  
 

 

                      

 

Grafen viser andelen oppnådde mastergrader på HF i perioden 2008-14, fordelt på kjønn. Menn er så vidt over kvinner til normert tid, 31 % mot 30 %. 

Forskjeller mellom kjønn av betydning finner vi først etter 5. semester, hvor menns fullføringskurve flater ut mer enn kvinners. I 10. semester har kvinner en 

gjennomføringsandel på 71 %, mens menn har på 67 %. Det er altså noe forskjell på gjennomføring mellom kjønnene, men forskjellen er ikke stor.  
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Sammenfatning:  
For fakultetet totalt ser vi at gjennomføringen på master er god, med noen små variasjoner mellom startårene. Totalt for perioden ligger 

gjennomføringsandelen på 69 %. Som for bachelor er frafallet størst i begynnelsen av studieløpet, men frafallet på master er langt lavere. Variasjon i 

gjennomføring ser vi særlig når vi deler studentene inn i kategorier basert på gjennomsnittskarakterer og alder. Studenter med høye 

gjennomsnittskarakterer fullfører i langt større grad, og bruker klart mindre tid. Studenter under 24 år, det vil i hovedsak si de studentene som kommer rett 

fra en fullført bachelor, har tydelig bedre gjennomføring. Totalt for perioden har denne studentgruppen en gjennomføringsandel på over 80 %. De nest 

yngste studentene har den nest beste gjennomføringen, på 70 % for hele perioden. Kjønn er av mindre betydning, men vi ser at menn har marginalt bedre 

gjennomføring til normert tid, men blir tatt igjen av kvinner i 6. semester, 2 semestre på overtid.  

 

                                                                                                                                                                    

 

Fakultetets største utfordring synes å være at studentene 

bruker for lang tid på å fullføre sitt studieløp. Søylene 

viser fordeling på oppnådd grad i forhold til tidsbruk, for 

de studentene som har gjennomført i perioden 2008-14. 

En marginal andel av de som fullfører, fullfører før 

normert tid, mens kun 28,67 % bruker akkurat 4 

semestre. Omtrent samme andel bruker opptil ett år 

ekstra, mens fullføring utover dette er mindre vanlig.  

Å få studenter til å gjennomføre på normert tid vil gi en 

økonomisk gevinst til fakultetet og presumtivt også en økt 

gevinst for studentene i form av mindre studielån og/ 

eller raskere tilgang til arbeidslivet.  
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 Omtrent 1900 studenter starter nye studier ved Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet hvert år. 

 88 % er under 30 år. Kvinner er i stort flertall blant studentene under 25 år. 

 Studentene under 25 år har minst frafall og gjennomfører studiene i høyest 

grad.  

 Av alle som fullfører klarer jevnt over 70 % å gjøre dette innen normert 

studietid.  

 De 2-årige mastergradsstudentene har høyest fullføringsgrad, men flest 

forsinkelser.  

 Det er forholdsvis stor mobilitet til og fra både Det humanistiske fakultet og 

Det juridiske fakultet.  

 

Arve Aleksandersen, Mette Diana Vidnes, 
fredag, 20. april 2018 

Fullføring, frafall og 
mobilitet ved  

Det 
samfunnsvitenskapelige 

fakultet  
2008-2016 

 

Fullføringsgrad for SV-studenter på kullene 2008-2011 fordelt på studienivå 
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1 Introduksjon 
Denne rapporten gir en oversikt over studieaktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved 

Universitetet i Oslo. Formålet med rapporten er å gi en helhetlig oversikt over forskjellige dimensjoner 

av studentenes aktivitet gjennom bruk av data som er tilgjengelig i Felles Studentsystem. Dette er 

dimensjoner som alder, kjønn, karakterer, frafall, etc.  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av 5 institutter, med totalt 11 masterprogrammer (hvorav 

ett er på 1 1/2 år), 10 bachelorprogrammer, 3 årsenheter, et 5-årig masterprogram og et 

profesjonsstudium.1  

Årsenheten i psykologi ble opprettet i 2003, årsenheten i statsvitenskap i 2012 og sosiologi i 2013. 

Høsten 2018 tilbys en årsenhet i samfunnsøkonomi. 

Etter en gjennomgang av aktiviteten på hele fakultetet følger egne kapitler om hvert enkelt studienivå: 

Bachelor, 2-årige masterstudier, lange grader (profesjonsprogrammet i psykologi og det 5-årige 

masterprogrammet i samfunnsøkonomi) etterfulgt av et kapittel om årsenhetene og enkeltemnestudier. 

Analysen konsentrerer seg primært om bachelor- og masterprogrammene. 

Utplukket er fra årene 2008 og frem til 2016. Vi har valgt å ta for oss tallene fra 2008 og fremover, da 

overganger gjør at tallene ikke er sammenlignbare over tid før 2008. Utviklinger over tid henter vi ut 

av hele perioden fra 2008 til 2016. Der flere kull er inkludert benyttes vanligvis de fem nyeste kullene 

til analysene. For oversikt over nye studenter anvendes tallene for høsten 2016 (for profesjonsstudiet i 

psykologi er opptaket våren 2017 inkludert).  

Rapporten inneholder ikke tall for doktorgradsstudier. Det nedlagte bachelorprogrammet i 

Europastudier er også tatt ut. 

                                                      
1 Totalt 11 bachelorprogram minus Europastudier. Nøkkeltall 2014/2015 http://www.sv.uio.no/om/tall-og-fakta/ 

Hvor kommer dataene fra? 

Alle figurer og tabeller i denne rapporten er basert på data registrert i Felles 

Studentsystem (FS). Informasjonen hentes fra FS inn i analyseverktøyet Tableau. I 

Tableau er det mulig å gjennomføre analyser der utplukk og variabler kan tilpasses 

fakultetets ønske, og presenteres på forskjellige grafiske fremstillingsmåter. Det er 

noen begrensninger i navngivning av variablene som benyttes i systemet, særlig 

ved gruppering. Der dette skjer vil det forklares i underteksten til figurene. 
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2 Hovedfunn – oppsummering - sammendrag 
Startende. Omtrent 1900 studenter begynner på nye studieprogram årlig ved SV-fakultetet. 

Halvparten av disse begynner på bachelorprogram og ca. 400 begynner på master- eller 

profesjonsstudier. De resterende er studenter på årsstudier, enkeltemnestudier, samt innreisende 

utvekslingsstudenter. 

Alder. 88 % av studentmassen er under 30 år.  Gruppen av studenter mellom 18 og 24 år er den 

største, og det er her tendensen til å fullføre på normert tid er størst. Studentene i 30-åra er det 

aldersnivået som sliter mest med å gjennomføre studiene, få gode karakterer, og de har lavest 

studiepoengproduksjon. Kun 3 % er over førti år. 

Kjønn. Det er en hovedvekt av kvinnelige studenter ved fakultetet. De fullfører raskere, slutter 

sjeldnere, og får bedre karakterer enn menn. Kvinner er i stort flertall blant studentene under 25 år. 

Kvinner er fortsatt i flertall blant studenter over 25 år, men de utgjør kun 20 % flere enn menn etter 

dette.  

Fullføringsgrad. 49 % av bachelorstudentene og over 80 % av de 2-årige mastergradsstudentene 

fullførte studiene. Hvor mange som fullfører varierer mye fra studieprogram til studieprogram. 

Fullføringsgraden har gått noe ned over tid. Studenter fra eksterne utdanningsinstitusjoner har lavere 

fullføringsgrad på høyere gradsnivå enn de som kommer fra norske videregående skoler. 

Studentmobilitet. Studentene som går til og går fra fakultetet kommer i all hovedsak fra HF og JUS. 

Det er lite mobilitet blant de korte masterprogrammene. 

Frafall. Halvparten av dem som faller fra gjør dette i løpet av det første året. Hovedmassen av 

studentene, de som har karaktersnitt mellom 4 og 5,5 fra videregående skole har liten eller ingen 

forskjell i frafall. 

Studenter som ikke har et registrert karaktersnitt fra videregående skole, med andre ord, studenter som 

kommer fra utlandet, har et klart større frafall enn gjennomsnittet. 

Normert tid. Med unntak av 2-årig master klarer mellom 70 og 80 % av studentene som fullfører å 

gjøre dette på normert tid. Omtrent 10 % av studentene bruker 3 semester eller mer ut over normert tid 

på å fullføre studiet. Studenter som fullfører studiene før normert tid har i de fleste tilfeller fått innpass 

fra tidligere studier. For disse kandidatene spiller karaktersnitt fra videregående skole ingen rolle. 

Bakgrunn. Karaktersnitt fra videregående skole har lite å si for karaktersnittet de får ved UiO. 

Karakterer betyr imidlertid mer når det gjelder forsinkelser og brudd i studieløpet. Studenter med 

dårlig karaktersnitt fra videregående skole blir oftere forsinket og avbryter studiene i større grad enn 

studenter med høyt snitt fra videregående skole. Studenter med en kvalifikasjon fra utlandet sliter mye 

–de har dårligere karakterer, færre fullfører studiene og de bruker også lengere tid enn studenter som 

har norsk utdanningsbakgrunn.  

Bachelor. Selv om fullføringsgraden på bachelorprogrammene generelt ligger på 49 % er det store 

variasjoner mellom studieprogrammene. Kultur og kommunikasjon og internasjonale studier ligger 

høyest, mens studentene på samfunnsøkonomi og sosialantropologi fullfører i mindre grad.  

Studiepoengproduksjonen har gradvis forbedret seg på de fleste studieprogrammene. 

Over tid har frafallsprosenten økt på bachelorprogrammene, noe som ikke er tilfelle ved UiO for øvrig. 

Frafallet er høyest blant studentene med karaktersnitt under 4 eller over 5,5 fra videregående skole.  

Fullføringsgrad: Best ut kommer internasjonale studier og kultur og kommunikasjon. Dårligst ut 

kommer samfunnsøkonomi med en fullføringsprosent på 37 %. 

Over 70 % av studentene som fullfører bachelorgraden klarer å gjøre dette på normert tid.  
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Mobilitet på bachelorstudiet. To av tre studenter som avbryter andre studier for å begynne på 

bachelorstudier ved SV-fakultetet, kommer fra HF. Statsvitenskap og sosialantropologi mottar flest 

studenter som har avbrutt tidligere studier. Sosiologi og utviklingsstudier mister flest studenter til 

andre bachelorprogrammer ved Universitetet i Oslo.  

Master. 63 % av de 2-årige mastergradsstudentene som fullførte studiet ved SV-fakultetet, gjorde det 

på normert tid. 18 % brukte ett ekstra semester og 12 % brukte to. 7 % av de fullførte brukte 7 

semestre eller mer på å fullføre mastergraden på normert tid. 

Mellom 15-35 % av studentene på de 2-årige mastergradene bruker opptil 2 år ekstra på å fullføre 

studiet.  

Det er en klar sammenheng mellom karaktersnitt fra videregående skole og både fullføringsgrad og 

fullføringstid på 2-årige masterprogrammer. 

Når det gjelder gjennomføringsgrad er det store forskjeller mellom de ulike studieprogrammene. Best 

ut kommer masterprogrammene i Psykologi, TIK og Samfunnsgeografi.  

På de 2-årige masterprogrammene hadde 90 % av studentene på Psykologi og Sosialantropologi 

fullført etter 2,5 år.  

Profesjonsstudiet i psykologi og det 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse 

3 av 4 studenter som fullfører profesjonsstudiet i psykologi og det 5-årige masterprogrammet i 

samfunnsøkonomisk analyse fullfører på normert tid. 

Mobiliteten fra disse programmene er liten. Det er en klar tendens til at studenter som avbryter et 

profesjonsprogram eller 5-årig masterprogram på universitetet, ofte starter på et studieprogram med 

tilsvarende varighet. 

Profesjonsstudiet i psykologi. Studiet produserer flest studiepoeng per semester per student på 

fakultetet. Frafallet er relativt lavt, og en god del studenter tar pauser/permisjon underveis i studiet. 

Profesjonsprogrammet viser en nedgang fra rundt 88 % gjennomføring våren 2009 ned til 71 % høsten 

2010. Studenter som fullfører studiet på normert tid utgjør mellom 40 % og 60 %. 3 semester etter 

normert tid har fullføringsgraden økt til ca. 75 %. Mange studenter som venter på opptak til 

profesjonsstudiet, avbryter «ventestudier» på HF eller SV. Enkeltemner, årsstudiet samt 

bachelorprogrammet i psykologi utgjør disse ventestudiene.  

5-årige master i samfunnsøkonomisk analyse. 

Flere fullfører før tiden, et resultat av at en del studenter melder overgang fra bachelorstudiet i 

samfunnsøkonomi. 

Langt under 50 % av studentene avlegger en grad i samfunnsøkonomisk analyse. Høst 2010-kullet 

ligger på 28 %. Ingen av studentene over 30 år i kullene 2008-2012 er registrert med fullført grad på 

dette programmet.    

Årsstudier, enkeltemne- og utvekslingsstudenter.  

I løpet av 2013-2016 har cirka 40 % fullført årsenheten på normert tid. Meget få studenter bruker mer 

enn normert tid på endt studium. 

Alder betyr mye for fullføring på årsstudiene. Studenter under 25 år har en fullføringsgrad på 50 %, 

mens aldersgruppen 25-29 har en fullføringsgrad på 12 %. 19 % av studentene over 30 år fullfører på 

normert tid. 

Omtrent en tredjedel av dem som avbrøt årsstudiene begynte på master- eller profesjonsstudier. 
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3 Oversikt over studiene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
1882 studenter startet på fakultetets studieprogram høsten 2016. Figuren under viser fordelingen av 

disse studentene på studienivå. Dette er studenter som er semesterregistrerte og har meldt seg opp til 

minst en eksamen. 

Bachelornivået utgjør størst aktivitet med 916 nye studenter. Dersom man legger sammen master- 

(372), profesjons- (69) og det 5-årige masterprogrammet (46) vil disse (487) være langt unna 

bachelorprogrammene i størrelse med 889 studenter høsten 2016. SV-fakultetet har også en økende 

andel studenter på årsstudium (225). 

 

 

 

Figur 3-1 Antall nye studenter høsten 2016 

 

Betegnelsene LN Lavere nivå og HN Høyere nivå benyttes i tillegg. Dette er gruppen av studenter som 

tar enkeltemner samt utvekslingsstudenter. Lavere nivå, den røde sirkelen, omfatter 

utvekslingsstudenter samt enkeltemnestudenter2 som ikke tilhører noe studieprogram. Høyere nivå, 

den lille grønne sirkelen, omfatter utvekslingsstudenter og hospitanter som tar emner på masternivå. 

Figur 3-2 angir endringen av studenttallet for nye, startende studenter, fra 2008 og frem til 2016. I tråd 

med fakultetets arbeid med å bedre forholdstallet mellom antall vitenskapelig ansatte og studenter for 

studieåret 2010/2011, ser man her en nedgang i antall nye bachelorstudenter. Den oransje linjen på 

toppen viser en reduksjon fra 973 studenter i 2008 til 795 studenter i 2014. De siste to årene har det 

vært en økning i antall studenter. Dette skyldes delvis at Europastudier er utelatt fra figuren, og at 

studieplassene fra dette programmet ble lagt til bachelorprogrammene i Statsvitenskap og 

Internasjonale studier fra studieåret 2015/2016. 

                                                      
2 Enkeltemnestudenter. Studenter som har studierett ved UiO, generell studiekompetanse, og som tar emner 

ved UiO, men ikke tilhører et studieprogram 
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Figur 3-2 Kronologisk utvikling av antall nye, startende studenter på SV-fakultetet fordelt på studienivå 

 

Antall studenter på enkeltemner på lavere grad (LN) er også redusert. En av årsakene til dette er at det 

i løpet av perioden har blitt opprettet årsenheter samtidig som fakultetet har redusert antall 

enkeltemner som har blitt åpnet for studenter som ikke er registrert på studieprogram. 

 

Figur 3-3 Antall grader/kvalifikasjoner fullført på SV 2008-2016  

Figur 3-3 Antall grader/kvalifikasjoner fullført på SV 2008-2016 og supplerer Figur 3-2, men viser 

ikke årsenheter og enkeltemnestudier i oversikten, da disse ikke har en kvalifikasjon ved fullført 

studium.  
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3.1 Alder, kjønn og karakter 
Det store flertallet av studenter ved fakultetet er unge mennesker på under 25 år. Omtrent 88 % av de 

nye studentene i 2016 var fra 18-29 år (1716 studenter). Av de resterende 12 % er 9 % i trettiårene 

(108 studenter) og 3 % er over førti. 3 

 

 

Figur 3-4 Nye studenter på SV-fakultetet 2016 fordelt på alder 

 

På de aller fleste studiene ved fakultetet er kvinnene i overtall. Dette illustreres i Figur 3-5. Det er kun 

innenfor 5-årig master (samfunnsøkonomi) og 1,5-årig master (ESST) at det er et flertall av menn.  

 

Figur 3-5 Kjønnsbalanse nye studenter høsten 2016 fordelt på hovednivå 

 

Det er en generell tendens ved fakultetet at antall kvinner er dobbelt så stort som antall menn blant 

dem under 25 år. Antallet kvinner i forhold til menn går ned etter dette, men antall kvinner forblir 

høyere enn antall menn. Årsaken til dette er uviss.  

                                                      
3 I denne rapporten benyttes utelukkende studentenes alder ved opptak til det relevante studieprogrammet. 
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Figur 3-6 Alder og kjønnsfordeling alle nye studenter startet 2008-2016 

 

Det er noe samsvar mellom karaktersnitt fra videregående skole og de karakterer studentene har ved 

UiO. Figuren under illustrerer at de aller fleste ligger innenfor median-områdene for begge 

karaktersnitt. Karakterspennet er større på universitetsstudiene for kvinnene, mens spennet på 

videregående karaktersnitt er større blant menn.  

y-akse=videregående skole 

x-akse=UiO 

Figur 3-7 Scatterplot over karakterer fra Videregående (y-akse) og UiO (x-akse) for de studenter som har fullført en 

bachelorgrad ved UiO 2012-2016. Hvert punkt på plottet representerer en student. 

 

 

  

Karakterer fra Universitetet i Oslo i rapporten 

Karaktersnittet som presenteres i denne rapporten kan ikke 

differensieres på studienivå. I praksis betyr det at alle karakterer en 

student har fått fra og med 2003 til rapportdato er inkludert i 

karaktersnittet som presenteres. Karakterskalaen som hentes fra Felles 

Studentsystem går fra 1 til 5, der 5=A, 4=B, 3=C, 2=D og 1=E. 
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3.2 Studiepoengproduksjon 
Figuren under viser studiepoengproduksjonen fordelt på nivå fra 2008-2016. En student som studerer 

på fulltid ved UiO skal produsere 60 studiepoeng i løpet av et år, 30 studiepoeng pr. semester.  

 

 

Figur 3-8 Studiepoeng per student fordelt på studienivå (enkeltemnestudenter ekskludert). 

 

En av årsakene til dårlige tall i denne tabellen er studenter som ikke følger 100 % studieprogresjon. 

Med mindre studenten har fått innvilget lavere progresjon, er det et krav om minimum 50 % 

studieprogresjon for å få beholde studieretten ved UiO.4 Det er ikke krav om fulltidsstudieprogresjon 

ved UiO. 

Da kravet kun er 50 % studieprogresjon er det de som kun tar ett emne, 10 studiepoeng, pr. semester, 

som må søke om redusert progresjon. Studenter med nærmere 50 % studieprogresjon, registreres ikke. 

Antall studenter med redusert studieprogresjon varierer fra program til program, noe som illustreres 

når vi ser nærmere på hvert enkelt studienivå.  

Figur 3-9 illustrerer studiepoengproduksjon i forhold til alder. Det er studentene mellom 18 og 24 år 

som produserer flest studiepoeng. Jo eldre studentene blir, jo lavere er studiepoengproduksjonen.  

 

 

                                                      
4 §7.3(3) i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, 

http://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/forskrift-studier-eksamener/index.html#toc34 
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Figur 3-9 Studiepoengproduksjon per år fordelt på alder ved opptak 

3.3 Fullføringsgrad 
Det er store variasjoner i fullføringsgraden på de forskjellige studiene. Kun halvparten av dem som 

startet på bachelorstudiet fullfører graden. Til sammenligning fullfører over 80 % av dem som tar den 

toårige mastergraden. Det er også stor forskjell mellom profesjonsstudiet og det 5-årige 

masterprogrammet i samfunnsøkonomi. Dobbelt så mange fullfører profesjonsstudiet i psykologi som 

dem som fullfører den 5-årige mastergraden i økonomi.  

 

Figur 3-10 Fullføringsgrad fordelt på nivå, kullene 2008-2011 

 

Uavhengig av studienivå har studenter med bedre enn 3,5 i karaktersnitt fra videregående skole en 

fullføringsgrad på litt over 60 %. Til sammenligning har studenter som kommer inn med karakterer 

mellom 2,5 og 3,5 en fullføringsgrad på over 75 %. Dette er en betydelig bedre fullføringsgrad enn 

studentene med bedre karaktersnitt. Studenter uten registrert karaktersnitt (Null) har en fullføringsgrad 

på under 60 %.  
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Aldersfordelingen koblet til fullføringsgrad er i samsvar med det som er forventet og presenteres i 

andre oversikter.  

 

 

 

 

 

3.4 Fullføring på normert tid 
Illustrasjonene over fullføring på normert tid tar kun for seg de studentene som faktisk klarer å fullføre 

graden. Det er viktig å huske på at dette ikke inkluderer frafallstallene. Både fullføringsgraden og 

fullføring på normert tid varierer fra studienivå til studienivå. Der Figur 3-10 på forrige side viste at 

kun 50 % av bachelorstudentene fullførte graden, viser Figur 3-11 at 70 % av de som fullførte gjorde 

dette på normert tid.  

 

 

Figur 3-11 Fullførte studieprogram fordelt på normert tid, inkludert permisjoner og forsinkelser, kull 2008-2012 

 

Det er betydelig færre studenter på den 2-årige mastergraden som fullfører på normert tid til 

sammenligning med de andre studiene. Likevel er det verdt å huske at over tid fullfører over 80 % 

studiet. Forskjellene mellom 5-årig master og profesjonstudiet er store i fullføringsgrad. Imidlertid er 

det små forskjeller i fullføring på normert tid..  

Med unntak av 2-årig master er det en gjennomgående tendens at studenter som fullfører studiene i 

stor grad gjør dette innen normert tid. De aller fleste som har en forsinkelse fullfører innen 2 semester. 

Med andre ord – dersom studenter ikke fullfører innen dette tidsrommet, så er sannsynligheten for at 

de fullfører meget liten. 

Det er ikke store forskjeller mellom kjønnene når det gjelder fullføring på normert tid, selv om det 

viser seg at på lengere studier fullfører flere menn enn kvinner på normert tid.  

NULL. Manglende karaktersnitt fra videregående skole og Universitetet i Oslo. 

Manglende karaktersnitt er angitt som Null i rapporten. Med karaktersnittet Null fra 

videregående skole har studenten sannsynligvis tatt videregående skole i utlandet. 

Dersom karaktersnitt er Null fra Universitetet i Oslo betyr det at studenten ikke har 

tatt noen studiepoeng per dags dato – dette er altså studenter som ikke har tatt eller 

bestått en eneste eksamen ved UiO. 
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3.5 Frafall og mobilitet 
Det er vanskelig å finne årsaker til frafall og mobilitet gjennom bruk av de data som er tilgjengelig i 

dette dokumentet. Det er imidlertid mulig å identifisere grupperinger av studenter som gjør det bedre 

eller dårligere enn andre.  

Over tid har vært en gradvis økning i frafallsprosenten på fakultetet. Dette er en forverring som ikke 

finnes ved de andre fakultetene på UiO. Minst frafall finner vi i aldersgruppen 18-24 år, tett etterfulgt 

av gruppen 25-29. Frafallsprosenten topper seg for studenter i 30-årene. Etter dette forbedres frafallet 

noe.   

Det er en klar sammenheng mellom UiO-karakter dårligere enn C og høy frafallsgrad. Studenter med 

meget gode karakterer har også et høyt frafall.  

Forskjellen mellom frafallet til kvinner og menn øker jevnt med studietiden. Over tid er frafallet ca. 6-

7 % høyere hos menn enn kvinner.  

En mer detaljert analyse over frafall presenteres i kapitlene for hvert enkelt studienivå. 

 

3.5.1 Mobilitet mellom fakultetene på UiO 
Tabellene i dette avsnittet viser hvordan studenter forflytter seg mellom fakultet og studieprogram 

internt på fakultetet og mellom de forskjellige enhetene på UiO.  

 

Tabell 3-1 viser kun studenter som har byttet studieprogram innenfor samme studienivå. Mobiliteten 

er størst mellom Det humanistiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Mobiliteten mellom Det 

juridiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forholdsmessig stor.  

Dropout-undersøkelse 

Studenter avbryter studiene sine av flere forskjellige årsaker. Bytte av studium, 

flytting, arbeid og familieforhold er blant årsakene. Gjennom dropout-

undersøkelsen vil vi få svar på hvorfor studenter slutter på studiet. 1500 

studenter som har sluttet ved 4 bachelorprogram i tidsrommet 2009-2016 har 

fått en henvendelse fra universitetet. På grunnlag av en kort, nettbasert 

undersøkelse for å se tendenser blant disse studentene, gjennomføres 

dybdeintervju for å finne ut av reelle årsaker for frafall som det er mulig å 

forbedre ved studieprogrammet eller på fakultetet generelt. 

 

Mobilitet i undersøkelsen 

Presentasjonene av studiemobilitet i undersøkelsen vises kun internt på 

Universitetet i Oslo. Det har ikke vært mulig å få tilgang til data fra andre 

institusjoner. 

Tabellene viser kun studenter som avbryter ett studium, for så å begynne 

på et nytt studieprogram innen ett år.  
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Tabell 3-1 Mobilitet innenfor samme nivå mellom fakultet 2010-2015 

 

Tabell 3-2 viser hvor mange studenter som har flyttet mellom de forskjellige fakultetene totalt i 

perioden 2010 til 2015 uavhengig av studienivå. Flere av disse er studenter som venter på å komme 

inn på spesifikke studieprogram og tar ‘ventestudier.’ Med få unntak er tallene stort sett en fordobling 

av de som finnes i Tabell 3-1. Unntakene er fra SV til UV, noe som er relatert til Lektorprogrammet, 

samt fra SV til MEDFAK, der årsaken nok er studenter som bygger opp studiekompetanse ved SV-

fakultetet for å komme inn på profesjonsstudiet i medisin.  

Tabell 3-2 All mobilitet mellom forskjellige fakultet 2010-2015 

 

3.5.2 Studenter som ikke møter til studiestart 
En del av frafallet skjer før studentene begynner på studiet. Antallet studenter som ikke møter opp 

etter å ha mottatt en studierett ved fakultetet er ikke overveldende høy. Eksempler på årsaker knyttet til 

dette frafallet er opptak på andre studier, valg av andre livsveier, problemer med å finne studentbolig 

etc. Tallet på studenter som ikke starter er forholdsmessig lavt på de fleste studienivåene. Tatt i 

betraktning populariteten til profesjonsstudiet i psykologi er frafallstallet høyt. Dette vil analyseres 

nærmere i instituttrapporten til PSI.  

Tabell 3-3 Studenter ikke møtt til studiestart 2008-2016 fordelt på studienivå  

 

Studienivå 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt

Årsstudium 17 18 9 10 22 26 29 34 40 205

Bachelor 115 136 102 82 119 103 77 103 111 948

5årig master 6 7 10 6 10 10 11 3 7 70

Profesjonsstudiet 16 11 5 14 9 5 10 10 8 88

Totalt ikke møtt til studiet 154 172 126 112 160 144 127 150 166 1311
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4 Bachelorprogrammene 
Opptaksrammene til bachelorprogrammene ble redusert fra studieåret 2010. Karaktersnittet fra 

videregående skole viser at hovedvekten av studentene har 4,5 eller høyere i snitt ved opptak. 

Psykologi er det største bachelorprogrammet, men Kultur og kommunikasjon er programmet som 

produserer flest studiepoeng pr. student og det programmet der flest fullfører på normert tid. Det er 

den yngste studentmassen som fullfører raskest. 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har 10 bachelorprogrammer per høsten 2017, ikke medregnet 

Europastudier.5 Figuren under med oversikt over antall nye bachelorstudenter høsten 2016 viser 

størrelsesforskjellene. Psykologi er det største programmet tett etterfulgt av statsvitenskap. 

Utviklingsstudier er fakultets minste bachelorprogram. 

 

Figur 4-1 Antall nye bachelorstudenter høsten 2016 

 

I all hovedsak starter bachelorstudentene på studiet like etter endt videregående skole. Figur 4-2 viser 

fordelingen av nye bachelorstudenter fordelt på alder. Ved å se på tidligere år viser det seg at mellom 

40 og 55 % av studentene starter kort tid etter endt videregående utdanning. 

Som nevnt i avsnitt 3.1 er kjønn og alder koblet sammen. 2 av 3 som starter bachelorstudiet før fylte 

25 år er kvinner. Blant dem som starter studiet etter 25 år er fordelingen endret til 11 av 20.  

 

                                                      
5 Grafiske oversikter over så mange studieprogrammer kan til tider være uoversiktlige og er i enkelte tilfeller delt 

opp i to forskjellige figurer: De 6 disiplinære og de 4 tverrfaglige bachelorprogrammene. Europastudier er 

konsekvent fjernet fra alle oversikter, ettersom programmet ble nedlagt fra og med opptaket 2016. 
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Figur 4-2 Antall bachelorstudenter startet høsten 2016, fordelt på alder 

 

Fakultetet har opptaksrammer for hvor mange studenter hvert program skal ha. Tabellen under viser 

antall studieplasser berammet per program, hvor mange som fikk tilbud, hvor mange som svarte ja og 

hvor mange som møtte til studiestart. 
 

Tabell 4-1 Studieplasser, tilbud, aksept og oppmøtte på bachelorprogrammene høsten 2016 

 

 

Fakultetet har to store studieprogrammer; Psykologi og Statsvitenskap. Tilveksten på de resterende 8 

programmene er på mellom 50 og 100 studenter årlig.  

Den ønskede nedgangen i antall bachelorplasser og det totale antallet nye studenter ble redusert fra og 

med studieåret 2010/2011 og fram til og med 2014. For å styrke studiekvaliteten ved UiO og forbedre 

forholdstallet mellom vitenskapelig ansatte og studenter vedtok Universitetsstyret en reduksjon i 

opptaksrammen for fakultetet, med kompensasjon for reduserte studiepoenginntekter. I praksis 

betydde dette at fakultetet fikk anledning til å redusere studentopptaket uten av vi samtidig fikk 

redusert inntektene som disse studentene genererer i studiepoeng. Kuttet innebar en reduksjon i 150 

bachelorplasser pr år. Over tre år ga dette en samlet reduksjon på 450 studieplasser på BA. Rammen 

master ble kuttet med 50 plasser. Over to år ga dette en samlet reduksjon på 100 MA-plasser.  
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De siste to årene har det vært en økning i antall studenter. Dette skyldes delvis at Europastudier er 

utelatt fra figurene nedenfor, og at studieplassene fra dette programmet ble lagt til 

bachelorprogrammene i Statsvitenskap og Internasjonale studier fra studieåret 2015/2016. Dette 

illustreres i Figur 4-3 og Figur 4-4. 

 

Figur 4-3 Antall nye studenter på de disiplinære bachelorprogrammene 2008-2016 
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Figur 4-4 Antall nye studenter på de tverrfaglige bachelorprogrammene 2008-2016 

 

 

 

Figur 4-5 Snittkarakter fra videregående på bachelorstudenter som startet høsten 2016. Null angis for studenter som 

er tatt opp på annet grunnlag (for eksempel fullført VGS i utlandet) 

 

Dersom vi ser bort fra studenter som har kvalifikasjoner fra utenlandske utdanningsinstitusjoner så har 

nesten halvparten av de startende bachelorstudentene karaktersnitt mellom 4,5 og 4,99.  

4.1 Studiepoengproduksjon  
Figurene under viser studiepoengproduksjon pr år fordelt på de forskjellige bachelorprogrammene fra 

2008 til 2016. Selv om det er noen generelle tendenser til endring, er forskjellene såpass store fra år til 
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år at det ikke er en forutsigbarhet i fremtidig utvikling av tallene.  

 

Figur 4-6 Studiepoengproduksjon fordelt på fagdisiplinære bachelorprogram 

 

Figur 4-6 viser de 6 fagdisiplinære bachelorprogrammene ved fakultetet. Samfunnsgeografi har jevnt 

over hatt høyest studiepoengproduksjon av disse. Psykologi har hatt en jevn stigning i produksjonen 

de siste årene, men det er samfunnsøkonomi som viser mest fremgang med en økning til over 43 

studiepoeng per student i 2016. 

 

 

Figur 4-7  Studiepoengproduksjon fordelt på tverrfaglige bachelorprogram 
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Av de tverrfaglige programmene, Figur 4-7, viser Utviklingsstudier en tendens til nedgang, mens 

Offentlig administrasjon og ledelse har hatt en jevn oppgang fram til 2012 for så å gå litt ned frem til 

2016.  

Ser vi studiepoengproduksjonen opp mot studentenes alder er det de yngre studentene som produserer 

mest. Det er en markant forskjell mellom dem som er i begynnelsen av 20-årene og dem som er i 

slutten av 20-årene. Studentene i begynnelsen av 30-årene produserer færrest studiepoeng per år, etter 

dette forbedrer produksjonen seg noe.  

4.2 Fullføring 
Figur 4-8 illustrerer utviklingen for ett kull i løpet av bachelorstudiet. Kullet som er valgt, 

bachelorstudentene på SV-fakultetet høsten 2011, hadde 953 startende studenter. Dette er den lyseblå 

linjen. De aktive, mørkeblå, synker kraftig i antall det første studieåret. Årsaken er frafall, illustrert av 

den røde linjen. Våren 2012, etter et år, er frafallet på 38 %. Den grønne linjen viser studentene som 

oppnår kvalifikasjonen, fullfører sin grad. Det store hoppet opp er våren 2014 da studenten leverer og 

fullfører til normert tid. Etter normert studietid, 6 semestre, hadde 331 av de 953 startende fullført og 

oppnådd en bachelorgrad. Av disse var det 241 som fullførte våren 2014, 70 fullførte tidligere enn 

normert studietid, sannsynligvis på grunn av allerede opptjente studiepoeng på andre studier de har 

avbrutt før de begynte på bachelorstudiet høsten 2011.  

 

Figur 4-8 Grafisk fremstilling av bachelorstudiets utvikling, kull 2011 

 

Fullføringsgraden ved alle bachelorprogrammene på SV-fakultetet 2008-2012 er 49 %.6 Det er 

imidlertid stor variasjon på fullføringsgraden til de forskjellige studieprogrammene. Best ut kommer 

Internasjonale studier og Kultur og kommunikasjon. Dårligst ut kommer Samfunnsøkonomi der kun 

37 % av studentene fullfører studiet. 

                                                      
6 Dette er opptjeningsgraden for alle disse kullene frem til og med våren 2017. 
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Figur 4-9 Fullføringsgrad for bachelorprogrammene på SV-fakultetet kullene 2008-2012 

4.3 Gradsoppnåelse 
Fullføringsgraden er størst blant de yngre studentene, under 25 år. Tiltak som rettes mot denne 

studentgruppen vil antagelig gi mest uttelling. Den kvinnelige andelen av studenter produserer mest 

studiepoeng og er mest aktive også i denne aldersgruppen. 

 

 

Figur 4-10 Oppnådde bachelorgrader kull 2008-2012 

 

Figur 4-10 viser utviklingen av gradsoppnåelse til bachelorstudentene på forskjellige kull. Alle kullene 

følger hverandre tett de første 6 semestrene og hovedvekten av studentene avlegger graden etter 

normert studietid. 9-13 % av studentene fullfører bachelorgraden før normert studietid, og mellom 34 

og 38 % av studentene har fullført studiet ved normert studietid. Ser vi på utviklingen kullene i 

mellom viser det seg at kullene fra 2010-2012 har dårligere gjennomføringsgrad enn de to foregående 

årene.  
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Som allerede vist i Figur 4-9 på forrige side er det klare forskjeller mellom fullføringsgraden på de 

forskjellige programmene. Figur 4-11 viser også den semestervise utviklingen for programmene. Mens 

over 60 % på Internasjonale studier fullfører sin grad etter 8 semester, gjør kun 35 % det samme på 

Samfunnsøkonomi. I tillegg viser den at det flere som fullfører graden før tiden på Samfunnsgeografi.  

Videre er det også mulig å se at på de fleste studieprogrammene er det en betydelig andel som bruker 

ett år ekstra på studiene. 17 % av studentene på Internasjonale studier gjør dette, mens kun 5 % av 

studentene på Samfunnsgeografi. 

 

  

Figur 4-11 Programvis gradsoppnåelse for startende 2008-12. 

 

Variasjonene av fullføringsgrad på bakgrunn av karaktersnitt fra videregående skole viser at studenter 

med karaktersnitt under 4 fra videregående skole har meget lav fullføringsgrad. Ett interessant funn er 

imidlertid at fullføringsgrad før normert tid er tilsynelatende uavhengig av karakter fra videregående. 

Dette kan være en indikasjon på at de som skifter studier, og dermed har fått et innblikk i hvordan 

studiehverdagen fungerer, har bedre sjanse for å lykkes uavhengig av studiebakgrunn såfremt de er 

motivert til å fortsette å studere.  
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Figur 4-12 Gradsoppnåelse fordelt på snittkarakter fra videregående skole, kull 2008-2012 

 

 

  

Figur 4-13 Gradsoppnåelse fordelt på gjennomsnittskarakter ved UiO, kull 2008-2012. A=5, B=4, C=3, D=2, E=1, F=0 

 

Av tekniske årsaker er det ikke mulig å avgrense karaktersnitt fra UiO til kun ett studieprogram. De 

karakterene som presenteres fra UiO tar for seg snittet av alle opptjente karakterer ved universitetet til 

dags dato. På tross av dette er det mulig å gjøre noen slutninger. Av studentene som har C i snitt klarer 

over 50 % å fullføre på normert tid. Mellom 38 og 43 % av B-studentene fullfører på normert tid.   

4.4 Fullføring normert tid 
Dette avsnittet tar kun for seg studentene som fullfører og ser på hvor stor andel av disse som klarer å 

fullføre på normert tid for kullene 2008-2012. På fakultetet som helhet har 75 % av de som fullfører 

gjort det på normert tid, 9 % bruker henholdsvis ett eller to semester ekstra, mens 6 % bruker 3 
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semestre eller mer over normert tid for å fullføre studiet. Kvinnene fullfører i større grad enn menn på 

normert tid (71 til 77 %).  

Andelen studenter som fullfører på normert tid varierer avhengig av alder. Mens over 80 % av 

studentene mellom 20 og 25 år fullførte på normert tid, så var det kun 65 % av studentene mellom 30 

og 35 år som klarte å fullføre på normert tid. Studentene over 35 år har en fullføringsgrad på normert 

tid på hele 85 %.    

Bachelorprogrammene i Samfunnsgeografi og Kultur og kommunikasjon gjør det best. For begge 

disse har 80 % av de fullførte gjort det på normert tid. Sosialantropologi, Utviklingsstudier og 

Internasjonale studier har alle en fullføringsgrad på ca. 70 % på normert tid. Av disse har 

Utviklingsstudier flest studenter som benytter 3 semester eller mer over normert tid for å fullføre. 

Tre av programmene har store kjønnsmessige forskjeller: Det er et gap på 15 % mellom kvinner og 

menn i andelen som fullfører på normert tid på Samfunnsgeografi, Statsvitenskap og Offentlig 

administrasjon og ledelse. På Internasjonale studier og på Utviklingsstudier klarer kun hhv 36 og 40 % 

av mennene som fullfører å gjøre dette på normert tid. 

 

 

Figur 4-14 Fullføring bachelor 2008-12 fordelt på normert tid versus på flere semestre. Fagdisiplinære studier 
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Figur 4-15 Fullføring bachelor startet 2008-12 fordelt på normert tid versus på flere semestre. Tverrfaglige studier 

4.5 Bachelor – Frafall og mobilitet 
Jevnt over er frafallet høyere hos menn enn hos kvinner. Det er et gap på 4 % forskjell de første tre 

semestrene som utvider seg til omtrent 6-8 % senere i studiet. Dette er nesten uavhengig av kull eller 

studieprogram. Unntaket er Samfunnsøkonomi der 46 % av kvinnene har falt fra innen normert tid, 

mens hele 64 % av mennene faller fra.  

4.5.1 Frafall 
Frafallsprosenten til fakultetets samlede bachelorprogram ligger på mellom 45 og 51 %. Figur 4-16 

viser en sammenligning av frafallet på bachelorkullene 2008-2012. Kurvene har samme profil, og 

viser at frafallet er høyt de første tre semestrene for så å slake ut mot normert studietid. Dette er 

gjennomgående for alle studieprogram og viser at de fleste studentene som avbryter studiene sine gjør 

de i løpet av de første tre semestrene. Frafallet er 5 % mindre for kullene 2008-2009 enn for kullene 

2010-2012. 
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Figur 4-16 Frafall bachelorkullene 2008-2012 

 

Aldersmessig har studentene som starter i 30-årene størst frafall. Med unntak av studenter under 25 år 

har alle alderskategoriene et frafall som er under gjennomsnittet som vises i Figur 4-16. 

Frafallsprosenten hos studenter som er under 25 er lavere enn for de andre alderskategoriene.  

 

  

Figur 4-17 Frafall fordelt på alder kullene 2008-2012 
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Figur 4-18 Frafall fordelt på bachelorprogrammene kullene 2008-2012 

 

Som med fullføringsprosenten er det stor variasjon mellom studieprogrammene når det kommer til 

frafallsprosenten. Best ut kommer Statsvitenskap, Internasjonale studier og Kultur og kommunikasjon, 

mens Sosialantropologi og Samfunnsøkonomi er de to programmene som har størst frafall.  

4.5.2 Studenter som ikke møter til studiestart 
Det er lite utvikling å spore i studenter som ikke møter til studiestart på bachlornivå. Psykologi har 

hatt en liten reduksjon de siste 3 årene. Variasjonene fra år til år er små, og gir programmene god 

forutsigbarhet når det gjelder invitasjon til nye studenter. 2009 (med stor økonomisk oppgang) og 

2014 (året da oljekrisa kom) viser at den nasjonale økonomiske situasjonen har en viss betydning på 

studentenes motivasjon til å starte på studier. Samfunnsøkonomi har et forholdsmessig ganske høyt 

frafall, mens Samfunnsgeografi og Kultur og kommunikasjon kommer godt ut i denne oversikten.  

Tabell 4-2 Studenter som har takket ja til studieplass, men ikke møtt 2008-2016 

 

Studieprogram 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt

Samfunnsøkonomi 15 14 15 16 18 16 13 13 16 136

Internasjonale studier 9 8 4 8 6 10 8 6 12 71

Kultur og kommunikasjon 3 5 4 5 8 4 4 6 8 47

Offentlig administrasjon og ledelse 5 11 10 1 6 4 5 8 7 57

Psykologi, bachelor 19 23 19 14 22 19 16 15 14 161

Sosialantropologi 12 12 8 6 9 13 8 10 12 90

Samfunnsgeografi 5 9 3 2 5 5 2 10 8 49

Sosiologi, bachelor 15 16 9 12 10 12 5 12 11 102

Statsvitenskap, bachelor 24 26 25 13 23 13 10 18 13 165

Utviklingsstudier 8 12 5 5 12 7 6 5 10 70

Totalt ikke møtt til studiet 115 136 102 82 119 103 77 103 111 948
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4.5.3 Bachelornivå – mobilitet 
Tabell 4-3 Mobilitet på bachelornivå til/fra SV-fakultetet 2010-2015 viser hvor mange som avbryter et 

bachelorstudium for så å begynne på et annet. For både innkommende og utgående mobilitet er 

samhandlingen mellom HF- og SV-fakultetet klart størst. Når det gjelder fakultetsstørrelse er også 

samhandlingen mellom SV og JUS relativt stor. 

Tabell 4-3 Mobilitet på bachelornivå til/fra SV-fakultetet 2010-2015 

 

Tabell 4-4 viser fra hvilke spesifikke studieprogrammer på bachelornivå SV-fakultetet mister 

studenter. I perioden mistet Psykologi, Sosialantropologi og Statsvitenskap omtrent 40 studenter hver. 

Sett i sammenheng med størrelsen på studiene, så er Sosiologi og Utviklingsstudier de fagene som 

mister flest studenter.  

 

Tabell 4-4 Mobiliteten fra SVs bachelorprogram til andre fakultets bachelorprogram, 2010-2015 

 

Tabell 4-5 viser at et stort antall studenter fra HF starter på statsvitenskap i forhold til dem som starter 

på de andre bachelorprogrammene ved SV.  
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Tabell 4-5 Mobiliteten fra bachelorprogram på andre fakultet til SVs bachelorprogram, 2010-2015 

 

Tabell 4-6 viser at det på bachelornivå har vært 183 interne forflytninger ved fakultetet. De interne 

forflytningene er uforholdsmessig store på Utviklingsstudier, som mister flest studenter til andre 

studieprogrammer, hele 30 i perioden 2010-2015. Av disse går 11 studenter til statsvitenskap og 8 til 

samfunnsøkonomi. Utviklingsstudier mottar selv kun 11 studenter til sitt program i samme periode. 

Det er statsvitenskap som tiltrekker seg flest studenter med 40. 

Tabell 4-6 Intern forflytning mellom bachelorprogrammer på SV 2010-2015. Rad er FRA studieprogram, kolonne er 

TIL studieprogram. 

 

5 2-årige masterprogrammer 
Fakultetet har 10 masterprogrammer per høsten 2017, inkludert ESST - Society, Science and 

Technology in Europe som er det eneste masterprogrammet på 1 ½ år. Figuren under viser antall nye 

masterstudenter høsten 2016. 

Kapittelet om masterprogrammene er bygget opp på samme måte som kapittelet om 

bachelorprogrammene. Grunnet antallet program er flere av grafene delt opp mellom de disiplinære og 

tverrfaglige masterprogrammene. 

 

 

Studieprogram

Samfunns

økonomi

Internasj

onale 

studier

Kultur og 

kommuni

kasjon

Offentlig 

administr

asjon og 

Psykologi Sosialant

ropologi

Samfunns

geografi

Sosiologi Statsviten

skap

Utviklings

studier

SUM til

Samfunnsøkonomi 1 1 3 2 1 3 2 8 21

Internasjonale studier 1 1 1 3

Kultur og kommunikasjon 1 1 5 1 2 1 11

Offentlig administrasjon og ledelse3 2 1 6 12

Psykologi 1 2 2 4 1 1 4 1 16

Sosialantropologi 5 3 2 4 3 6 23

Samfunnsgeografi 1 1 4 2 8

Sosiologi 1 3 8 1 2 4 2 21

Statsvitenskap 8 7 3 7 4 7 2 38

Utviklingsstudier 8 2 1 1 2 1 2 2 11 30

SUM fra 22 13 12 12 31 5 16 21 40 11 183
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Figur 5-1 Antall nye 2-årige mastergradsstudenter høsten 2016 (inkl. ESST som er på 1,5 år) 

 

Figur 5-1viser størrelsesforskjellene på programmene. Høsten 2016 startet 82 studenter på 

masterprogrammet i statsvitenskap, det største masterprogrammet ved fakultetet. Deretter følger 

psykologi med 67 studenter etterfulgt av samfunnsøkonomi med 49 studenter.  

 

Endringer på masterprogrammene de siste årene: 

 Development Geography (DEVG) tok opp siste kull høsten 2015. DEVG 

og SGO er slått sammen og vises her kun som DEVG.  

 Environmental and Development Economy (EDEC) tok opp siste kull 

høsten 2010. I denne analysen er EDEC og ECON slått sammen. 

 Masterprogrammet i Samfunnsgeografi – SGO tok opp siste kull høsten 

2016 og er i dag en del av masterprogrammet «Human Geography» med 

oppstart høsten 2017. Denne analysen baserer seg på det utgående 

programmet SGO. 

 Masterprogrammet i Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) hadde 

oppstart høsten 2011. 
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Figur 5-2 2-årige mastergradsstudenter startet høsten 2016. Fordelt på alder. 

 

Som vist i Figur 5-2 starter de aller fleste studentene på masterprogrammet i midten av 20-årene, dvs 

direkte etter oppnådd bachelorgrad. Som på bachelorprogrammene, er der signifikant flere kvinner 

blant studentene under 25 år. Her er det omtrent tre ganger så mange kvinner som menn. Over 25 år er 

det bare ca. 15 % flere kvinner enn menn. 

 

 

Figur 5-3 Utviklingen startende studenter fagdisiplinære 2-årige mastergrader 

 

Figur 5-3 og Figur 5-4 viser antall startende på studieprogrammene fra 2010 til 2016. Som på bachelor 

er oversikten delt i disiplinære og tverrfaglige studieprogrammer. Av de disiplinære programmene har 

statsvitenskap flest studieplasser med 110. Antall startende har sunket fra 116 i 2010 til 81 i 2016. 

Både statsvitenskap og samfunnsøkonomi har en kraftig nedgang fra 2015-2016.  
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Figur 5-4 Utviklingen startende studenter tverrfaglige mastergrader 

  

Som på bachelor viser karaktersnittet fra videregående skole at hovedvekten av studentene har 4,5 

eller høyere i snitt ved inntak, men de er tett etterfulgt inntaket av studenter med 4,0-4,49 i snitt. 

På masterprogrammene er det en større andel studenter med utenlandsk grunnutdannelse/bakgrunn enn 

på bachelorprogrammene. Disse har ikke resultater fra videregående skole og vises med Null-verdi. 

Samlet er inntaket av studenter med Null-verdi forholdsmessig dobbelt så stort på master som på 

bachelor. En hovedårsak er at enkelte masterprogrammer tilbys på engelsk, noe som ikke er tilfelle på 

bachelor.  

 

Figur 5-5 Snittkarakter fra videregående på mastergradsstudenter som startet høsten 2016. 
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5.1 Studiepoengproduksjon 
Figurene under viser studiepoengproduksjon per år fordelt på de forskjellige masterprogrammene fra 

2008 til 2016. Det er lite eller ingen kjønnsmessige forskjeller i studiepoengproduksjon på 

fakultetsnivå. For studentene under 25 år varierer produksjonen mellom 39 og 45 studiepoeng per 

student per år. For gruppen 25 til 29 år ligger nivået på 36 til 40 studiepoeng per student per år. For 

studenter over 30 år varierer studiepoengproduksjon kraftig 

 

Figur 5-6 Studiepoeng per student per år, disiplinære masterprogram 

 

Som på bachelor er det store variasjoner fra år til år, og det er vanskelig å se klare utviklingstendenser 

på de ulike programmene. Psykologi har høyest studiepoengproduksjon pr. student, tett etterfulgt av 

TIK i perioder. Det er sosiologi som jevnt over ligger lavest. 

 

Figur 5-7 Studiepoeng per student per år, tverrfaglige masterprogrammer 
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5.2 Studieprogresjon og fullføringsgrad 
Figuren under viser utviklingen for masterkullet med startsemester høsten 2012. De skal normert være 

ferdige våren 2014, men som tidligere skrevet er det i henhold til UiOs forskrift om studier og 

eksamen kun krav om 50 % studieprogresjon ved UiO7. 

 

Figur 5-8 Grafisk fremstilling av masterstudiets utvikling, kull 2012 

 

Antall aktive studenter, kull H2012, vist av den mørkeblå linjen, synker svakt frem til våren 2014. Den 

røde linjen er studenter som ikke fullfører studiet. Omtrent halvparten av de som faller fra gjør dette i 

løpet av det første året. Den grønne linjen er antall fullførte grader. Nesten ingen studenter fullførte 

studiet før normert studietid, så våren 2014 fullfører i underkant av 40 % studiet, og den grønne linjen 

øker kraftig. Mellom våren 2014 og våren 2015 stiger den grønne kurven jevnt. Her fullfører 

masterstudenter som er ett eller to semestre forsinket. Frafallet etter høsten 2014 øker noe. Dette betyr 

at frafallet etter normert studietid er lavt.  

                                                      
7 http://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/forskrift-studier-eksamener/index.html#toc34 
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Figur 5-9 Fullføringsgrad for 2-årig mastergrad. Kullene 2010-2014 

Figur 5-9 viser fullføringsgraden på hvert enkelt masterprogram for kullene fra høst 2010 til høst 

2014. Fullføringsgraden varierer mellom 68 og 85 %. Psykologi ligger øverst. De to svakeste 

programmene er sosiologi og samfunnsøkonomi. 

5.3 Gradsoppnåelse 
Generelt sett så har de 2-årige masterprogrammene en gradsoppnåelse på over 70 %. Det er imidlertid 

store etterslep. Under 45 % av kullene 2012 til 2014 fullførte på normert tid. Dette gjenspeiler den 

generelle tendensen til at 2013- og 2014-kullene gjør det litt verre enn de foregående kullene. Som for 

bachelor er det en fakultetsvis kjønnsforskjell – for master fullfører 8 % flere av kvinnene enn 

mennene.  

 

Figur 5-10 Gradsoppnåelse 2-årige masterprogrammer. Kull 2010-2014 

 

Det er tydelige variasjoner mellom de forskjellige studieprogrammene også i fullføringsgraden. Figur 

5-11 på neste side viser at dobbelt så mange fullfører psykologi på normert tid sammenlignet med 

samfunnsøkonomi, sosiologi, organisasjon, ledelse og arbeid, samt peace and conflict studies. To år 

etter normert studietid er forskjellene mindre.  
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Figur 5-11 Gradsoppnåelse, korte masterprogrammer kull 2010-2014 

 

 

Figur 5-12 Fullføringsgrad fordelt på karaktersnitt fra VGS, kull 2010-2014 

 

Det er en klar sammenheng mellom karaktersnitt fra videregående skole og både fullføringsgrad og 

fullføringstid på 2-årige grader. Studentene med 5,5 eller bedre fra videregående har en fullføringsgrad 

på 90 % over 4 år, mens studenter med karaktersnitt under 4 har en fullføringsgrad på under 63 % i 

snitt. For studenter med karaktersnitt mellom 4 og 5,5 – som er de fleste av studentene på universitetet 

– er forskjellene mindre.  
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Figur 5-13 Fullføringsgrad fordelt på karakterer fra UiO per 8.9.17, kull 2010-2014, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1, F=0 

 

Oversikten over karaktersnitt ved UiO viser at gradsoppnåelse følger opptjent karaktersnitt. Dette er en 

klar forskjell fra bachelorprogrammene, der flere fullfører med 3,5-4 i snitt enn studenter med 4,5-5 i 

snitt.  

 

Figur 5-14 Fullføringsgrad fordelt på aldersintervall. Korte masterprogrammer, kull 2010-2014 

 

Det er store forskjeller mellom de forskjellige aldersintervallene på fullføringsgraden. Mens over 55 % 

av studentene mellom 19 og 24 år fullfører på normert tid, så synker dette til 42 % for neste 

aldersintervall 25 til 29 år. Tre semester etter normert tid har 10 % flere av 19-24 åringene fullført enn 

gjennomsnittet for utplukket.  
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5.4 Fullføring normert tid 
Dette avsnittet tar for seg studentene som fullfører og hvor stor andel av disse som klarer å fullføre på 

normert tid for kullene 2010-2014. Her ser vi hvor stor prosentandel av dem som fullførte studiene, 

som studerte utover de normerte 4 semestrene. 63 % av de 2-årige mastergradsstudentene som fullførte 

på SV-fakultetet, gjorde det på normert tid. 18 % brukte ett semester ekstra og 12 % brukte to. 7 % av 

studentene som fullførte brukte 7 semestre eller mer til å fullføre en 2-årig mastergrad. Sammenlignet 

med bachelorprogrammene har kjønnsforskjellene snudd. 62 % av kvinnene og 65 % av mennene som 

fullførte studiet, gjorde dette på normert tid. 68 % av 19-24 åringene som fullførte gjorde dette på 

normert tid. Dette er redusert til 58 % for 25-29 åringene, og til 45 % for studentene 30 år og eldre. 

 

Figur 5-15 Fullføring på normert tid, disiplinære program, kullene 2010-14 

 

 

Figur 5-16 Fullføring på normert tid, tverrfaglige masterprogrammer, kull 2010-2014 

 

ESST, som er det eneste studieprogrammet på 1,5 år, ligger høyest med 85 %. Av de 2-årige 

masterprogrammene kommer psykologi og sosialantropologi best ut, der over 70 % av studentene som 

fullførte gjorde det på normert tid. Med ett ekstra semester har opp mot 90 % av studentene på disse to 
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programmene gjennomført studiet. Dårligst ut kommer sosiologi, PECOS og OLA, der under 50 % av 

dem som fullførte gjorde dette på normert tid.  

5.5 Frafall 
De toårige masterprogrammene har en gjennomføringsgrad som er høy, om enn preget av forsinkelser. 

Det er imidlertid en god del forskjeller programmene imellom også når det gjelder frafallet.  

 

Figur 5-17 Frafall kullene 2010-2014. 2-årige masterprogrammer 

 

Generelt sett er frafallet mindre for kullene 2010 og 2011 enn for de tre påfølgende kullene. 

Variasjonen i grafene viser også at det er flere studenter som tar uregistrerte permisjoner og pauser, for 

så å registrere seg på programmet på nytt ett eller to semestre senere.  

 

Figur 5-18 Frafall 2-årige masterprogrammer, fordelt på alder. Kull 2010-2014 

Side 63 av 114



Mobilitet og gjennomstrømmingsanalyse for SV-fakultetet 20.04.2018 12:18  

39 

 

Figur 5-18 viser at det er en klar sammenheng mellom alder og frafall. Det er en tydelig forskjell 

mellom de yngste studentene som har et frafall på under 15 %, og studentene over 30 år, som har et 

frafall på over 25 % ved normert studietid. 

 

Figur 5-19 Frafall, 1 1/2-2-årige masterprogrammer, kull 2010-2014 

 

Studieprogrammene har klare forskjeller i frafall. Best ut kommer samfunnsgeografi og psykologi, 

mens samfunnsøkonomi, sosiologi og TIK har alle et totalt frafall på over 25 %.  

 

 

Figur 5-20 Frafall 2-årige masterstudenter fordelt på karaktersnitt fra VGS. Kull 2010-2014 

 

Studenter som ikke har et registrert karaktersnitt fra videregående skole, med andre ord, studenter som 

har utdannelse fra utlandet, har et klart større frafall enn normalen. Hovedmassen av studentene, de 
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som har karaktersnitt mellom 4 og 5,5 har liten eller ingen forskjell i frafall. Studenter med svakere 

karaktersnitt, har et høyere frafall.  

 

Figur 5-21 Frafall 2-årige masterstudenter fordelt på karaktersnitt fra UiO per 8.9.17. Kull 2010-2014. A=5, B=4, 

C=3, D=2, E=1 

 

Figur 5-21 viser frafall fordelt på totalt karaktersnitt. Frafallet følger karaktersnitt – jo bedre snitt, jo 

lavere frafall. Videre viser tabellen at det er et høyt frafall for studenter med karaktersnitt Null eller 

med karakteren E. Dette er forventet, ettersom disse karakterene ikke gir en bestått grad. Null angir i 

denne sammenhengen at studenten ikke har bestått et eneste emne. For at dette skal skje må man ha en 

kvalifikasjon tilsvarende bachelor fra en annen institusjon i tillegg til at man ikke består et eneste 

emne ved UiO. Til sammen 12 % av studentene som har innpass fra andre institusjoner faller fra uten 

å bestå ett eneste emne ved UiO.  

5.6 Master – mobilitet 
Det er lite mobilitet mellom de korte masterprogrammene. Det er dermed også vanskelig å finne 

tydelige tendenser i mobiliteten. Mobiliteten er spredt både fra øvrige masterprogram ved UiO til 

fakultetets masterprogram og vice versa. Få studenter bytter masterprogram internt på fakultetet.  

Tabell 5-1 Mobilitet mellom fakultetene. Korte mastergrader. 2010-2015 

 

Ser man på mobiliteten til andre studienivå finner vi at i løpet av de seks årene som er brukt har totalt 

111 studenter gått fra masterstudier ved fakultetet til andre studier på andre nivå. Av disse går omtrent 

en tredjedel til lavere enkeltemnestudier – i all hovedsak på SV eller HF. Av de 111 studentene er det 
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statsvitenskap med 25, samfunnsøkonomi master med 22, og sosiologi master med 19 som mister flest 

studenter. Samfunnsgeografi har i samme periode kun en student registrert påbegynt andre studier på 

UiO. 

Tabell 5-2 Mobilitet til 2-årige masterstudier ved SV-fakultetet fra andre fakulteter. 2010-2015 

 

Mobiliteten til masterstudiene ved fakultetet er betydelig større enn mobiliteten fra masterstudiene. 

Det mest attraktive studiet totalt sett er statsvitenskap, som tar imot 161 studenter (29 %) av 

studentene fra andre studier på UiO. Deretter kommer samfunnsøkonomi med 113 studenter (ca. 

20 %). Av disse kommer de aller fleste fra SV-fakultetet, i hovedsak fra andre studier på Økonomisk 

institutt. Fra de andre fakultetene er mobiliteten høyest til statsvitenskap, etterfulgt av sosiologi.  

Tabell 5-3 Mobilitet til 2-årige masterstudier fra hele UiO. Mobilitet fra andre 2-årige mastergradsstudier er 

ekskludert. 2010-2015 
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6 Lange grader – 5-årig master og profesjon 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet har to lange grader, et profesjonsprogram i psykologi8 på 6 år og 

et 5-årig masterprogram i samfunnsøkonomi. Dette kapitlet vil gi en innsikt i forskjellene og likhetene 

mellom de lange gradene.  

 

 

Figur 6-1 Antall nye studenter på profesjonsstudiet og 5-årig master studieåret høst 2016-vår 2017 

 

Profesjonsstudiet i psykologi har opptak av nye studenter to ganger i året.  

Figuren over viser antall nye studenter på programmene studieåret 2016/2017. 128 nye studenter 

startet på profesjonsstudiet og 39 studenter startet på samfunnsøkonomi. 

Tabellen under viser studieplasser, søkere, tilbud, aksept og oppmøte på de tre opptakene høsten 2016 

– våren 2017. Psykologi er et meget populært studieprogram med stor søkermasse, men opplever 

likevel frafall i perioden fra studentene takker ja til plassen og til oppstart på studiet. Bakgrunnen for 

dette kan være at de står på venteliste ved andre studiesteder eller private årsaker som gjør det 

vanskelig å starte.  

 

Tabell 6-1 Studieplasser og antall startende studenter høsten 2016 og våren 2017 

 

                                                      
8 I denne oversikten benyttes kun studieprogrammet med SVC-PSY og ikke PSYKPROF, som i løpet av sitt siste 

opptaksår, 2008, tok opp 50 studenter.  
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Figur 6-2 Antall nye studenter på profesjons- og 5-årig masternivå 2008-2016 

 

Figur 6-2 viser antall nye studenter på de to lange programmene over tid (vår og høst opptak for 

psykologi er slått sammen). Masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse viser en variasjon 

mellom 54 og 38 opptatte i perioden. Profesjonsprogrammet i psykologi fikk økt opptaksrammene 

etter 2011, noe kurven viser. Profesjonsprogrammet i psykologi har økt fra 94 i 2008 til 134 i 2016. 

73 % av studentene på psykologi var under 25 år da de startet studiet. Fra 2013 er balansen ytterligere 

forskjøvet mot denne aldersgruppen. For det 5-årige masterstudiet er 82 % av studentene i perioden 

under 25 år. For begge studieprogrammene er omtrent halvparten av de over 25 år i aldersgruppen 

mellom 25 og 29 år og halvparten er eldre enn 30 år. 

Kjønnsbalansen på studieprogrammene er meget forskjellig. På psykologi ligger snittet på antall menn 

på 22 %. På masterstudiet er situasjonen mer balansert, men snittet ligger på 62 % menn i løpet av 

perioden.  

 

Figur 6-3 Studenter startet på lange grader høsten 2008-våren 2017 fordelt på karaktersnitt fra videregående skole 
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Jo flere søkere med gode karakterer, jo høyere vil karaktersnittet fra videregående skole være for dem 

som kommer inn på programmene. Den største andelen av studentene på profesjonsstudiet i psykologi 

har mer enn 5,0 i snitt fra vgs. På masterprogrammet er snittet på hovedgruppen av nye studenter noe 

lavere.  

Flere av studentene på profesjonsstudiet kommer ikke direkte fra videregående skole men har tatt 

andre studier før de søker. En solid andel av disse studentene begynner på bachelorstudiet i psykologi. 

Dette vises nærmere i avsnitt 6.6 Intern mobilitet på side 50. 

6.1 Studiepoengproduksjon 
 

 

Figur 6-4 Studiepoengproduksjon per student per år 2008-2016 

 

En student som studerer på normert tid skal produsere 60 studiepoeng per år. Profesjonsstudiet har en 

høyere studiepoengproduksjon enn masterprogrammet i samfunnsøkonomi. Dette har en sammenheng 

med gjennomføringstid og frafall – forskjeller som går igjen mellom de to studieprogrammene og som 

vises i de påfølgende illustrasjonene i dette kapittelet.  

Masteren i samfunnsøkonomisk analyse har stor variasjon i studiepoengproduksjonen til de 

forskjellige aldersgrupperingene. Hovedvekten av studentene, de som er under 25 år, produserer i 

perioden i snitt mellom 43 og 52 studiepoeng per år. For aldersgruppen 25-29 varierer produksjonen 

mellom 23 til 42 studiepoeng per år. Studentgruppen eldre enn 30 år ved opptak har i perioden 2012-

2015 hatt en produksjon på under 15 studiepoeng per år.  

På profesjonsstudiet varierer også studiepoengproduksjonen avhengig av aldersgruppering, men 

alderen har betydelig mindre å si enn på samfunnsøkonomisk analyse.   

Det er noe variasjon mellom kjønnene i studiepoengproduksjonen. Variasjonene fra år til år er større 

for kvinner enn menn innen samfunnsøkonomi – 2009 og 2016 hadde kvinnene på studiet en 

studieproduksjon på hhv 52 og 47 studiepoeng per student per år. For psykologi er utviklingen 

motsatt, her er variasjonene større blant menn enn kvinner – disse er imidlertid ikke store i forskjell.  
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6.2 Studieløpet og fullføringsgrad 
Figur 6-5 og Figur 6-6 viser utviklingen av kullene høst 2008 for henholdsvis samfunnsøkonomisk 

analyse og psykologi. Figur 6-5 viser masterprogrammet. Studentene på normert tid fullførte våren 

2013. Figur 6-6 viser profesjonsprogrammet. Kullet fra 2008 skal normert være ferdig våren 2014. 

 

Figur 6-5 Studieprogresjon 5-årig mastergrad i samfunnsøkonomi, kull 2008. 

 

På samfunnsøkonomi var det et stort frafall de første to årene. Den røde linjen øker sterkt frem mot 

våren 2010 og krysser den blå linjen med aktive studenter. De første som avlegger sin mastergrad er i 

2011 – godt før normert tid. Dette skyldes som oftest studenter som tar studiet på nytt eller som har 

fått innpass av studiepoeng fra andre studier. Etter normert tid er det fremdeles noen som fullfører 

graden frem til våren 2014 hvor linjen flater helt ut.  

 

Figur 6-6 Studieprogresjon profesjonsstudiet i psykologi, kull 2008. 

 

Oppbyggingen av profesjonsstudiet innebærer lite valgfrihet i oppbygging og gjennomføring, noe som 

fører til en sterk kulltilhørighet. Frafallet er relativt lavt, men det viser seg at enkelte studenter tar 
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pauser i studiet underveis. Over halvparten fullfører på normert tid, og fire semestre etter normert 

studietid har 42 av 50 fullført studiet.  

  

Figur 6-7 Fullføringsgrad, lange grader, kullene 2008-2010 

 

I søylediagrammet over ser man fullføringsprosenten av kullene fra årene 2008-2010. Det er stor 

forskjell mellom fullføringsgraden på samfunnsøkonomisk analyse og profesjonsstudiet i psykologi. 

Langt under 50 % av studentene på kullet avlegger en grad på samfunnsøkonomisk analyse. Kullet fra 

høsten 2010 er nede i 28 %. Profesjonsprogrammet viser også en nedgang fra rundt 88 % 

gjennomføring våren 2009 ned til 71 % høsten 2010.  

6.3 Gradsoppnåelse 
Det 5-årige masterprogrammet og profesjonsstudiet har betydelige forskjeller i fullføring. Fullføringen 

på 5-årig master forverres fra 2008-kullet til 2012-kullet. Gjennomføringen er på mellom 20 og 30 % 

på normert tid på mastergraden. Flere fullfører før tiden – dette skyldes i all hovedsak studenter som 

melder overgang fra bachelorstudiet i samfunnsøkonomi.  
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Figur 6-8 Oppnådde grader, 5-årig master, kullene 2008-2012 

 

 

Figur 6-9 Oppnådde grader, profesjonsstudiet i psykologi, kullene 2008-2010 

 

På profesjonsstudiet er fullføringen mellom 40 og 60 % på normert tid. Tre semester etter normert tid 

øker fullføringsgraden betraktelig. Våren 2009 var et spesielt godt kull med en fullføringsprosent på 

89 % tre semester etter normert tid, mens de andre kullene faller mellom 72 og 77 % tre semester etter 

normert tid.  

6.3.1 Kjønnsforskjeller 
Det er et lite gap på fullføring innen normert tid mellom kvinner og menn på masterstudiet, hhv 28 og 

24 % fullfører på normert tid. Tre semester etter normert studietid er det liten forskjell på 

fullføringsgraden mellom kjønnene – hhv ligger det på 33 og 31 % fullføringsgrad. Det er også 

forskjell på profesjonsstudiet, der kun 46 % av kvinnene fullfører på normert tid mens det samme 

gjelder for 64 % av mennene. Tre semestre etter normert studietid er det imidlertid like mange fullførte 
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av begge kjønn – 75 %. Dette er til forskjell fra de fleste andre studier på SV-fakultetet, der kvinner 

generelt sett fullfører raskere og oftere enn menn.  

6.3.2 Alder 
30 % av studentene mellom 19 og 24 år fullførte 5-årig master på normert tid, og over 39 % har 

fullført studiet tre semester etter normert tid. For studentene mellom 25 og 29 er tilsvarende tall 11 og 

14 %. Ingen av studentene over 30 år i kullene 2008-2012 er registrert med fullførte grader innen 

samfunnsøkonomisk analyse.   

For profesjonsstudiet er det også store forskjeller mellom fullføringsgrad basert på alder. 57 % av 

studentene mellom 18 og 24 år fullførte på normert tid. 81 % fullførte tre semestre etter normert tid. 

33 % av studentene mellom 25 og 29 år fullførte på normert tid. 74 % hadde fullført tre semestre etter 

normert tid. For studentene over 30 år var tilsvarende tall 20 og 44 %. 

6.3.3 Karaktersnitt fra videregående skole 
Som vist i Figur 6-3 Studenter startet på lange grader høsten 2008-våren 2017 fordelt på karaktersnitt 

fra videregående skole på side 43 så er det ikke mange med karakter under 4 som startet på de lange 

gradene. For profesjonsstudiet fullførte alle i utplukket (3 studenter i kullene høst 2008-vår 2010) med 

karakter under 4,5. For samfunnsøkonomisk analyse fullførte ingen av utplukket (totalt 5 studenter i 

kullene høst 2008-høst 2012) med karaktersnitt lavere enn 4 fra videregående.  

På profesjonsstudiet er det liten forskjell på studentene med snittkarakterer over 4,5. Studenter fra 

eksterne utdanningsinstitusjoner har lavere fullføringsgrad enn dem som kommer fra norske 

videregående skoler. 

For studentene på den 5-årige masteren har studentene med karaktersnitt mellom 4,5 og 5 fra 

videregående skole best fullføringsprosent. Det er lite som differensierer de som har både lavere og 

høyere karaktersnitt enn dette, noe som også inkluderer de som ikke har sin studiekvalifikasjon fra 

norsk videregående skole. 

6.4 Fullføring normert tid 

 
Figur 6-10 Fullføring på normert tid, lange grader, kullene 2008-2010 

 

Selv om andelen som fullfører er meget forskjellig på de to studiene (Figur 6-7 Fullføringsgrad, lange 
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grader, kullene 2008-2010, s. 46), så er fordelingen av dem som fullfører ganske lik. På begge 

studiene klarer 3 av 4 studenter som fullfører å gjøre det på normert tid. En god del informasjon om 

fullføring på normert tid er allerede presentert i avsnitt 6.3 Gradsoppnåelse.  

6.5 Frafall 
Det er store forskjeller også i frafallsgraden mellom de to lange studieprogrammene ved fakultetet. Da 

det er relativt få studenter, viser kurvene tydelige endringer der studenter tar uregistrerte permisjoner 

og pauser i studiene. Et tydelig eksempel på dette finnes i Figur 6-11 Frafall profesjon, kullene 2008 

høst-2010 høst. Frafallet var størst i sjette semester for kullet våren 2010 - 27,78 %. Frafallet ble 

redusert til 24,07 % semesteret etter. Når studentene kommer tilbake til studiet semesteret etter en 

permisjon blir de igjen registrert som aktive, og frafallet reduseres. Disse variasjonene gjør det 

vanskelig å se endringer over tid. Det er imidlertid tydelig at frafallet er høyere for de nyere kullene.  

 

 

Figur 6-11 Frafall profesjon, kullene 2008 høst-2010 høst 

 

Figur 6-12 Frafall 5-årig master, kullene 2008-2012 viser et jevnt høyt frafall. Frafallet varierer noe fra 

kull til kull, noe som er uvanlig og det gjør det vanskelig å identifisere klare problemsemestre.  
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Figur 6-12 Frafall 5-årig master, kullene 2008-2012 

6.6 Intern mobilitet 
Intern mobilitet koblet til de lange gradene er begrenset i størrelse. Tabell 6-2 Overganger fra 

profesjonsstudiet og 5-årig master til andre studieprogram/nivå 2010-2015 viser intern mobilitet fra 

profesjonsstudiet i psykologi og 5-årig master til andre programnivå på UiO. Oversikten er begrenset 

til nivå da det kun er to tydelige trender i mobiliteten fra disse to lange gradene: I perioden har i snitt 

to personer per år gått fra profesjonsstudiet i psykologi til medisin. I samme periode har 13 personer 

gått fra samfunnsøkonomisk analyse til 5-årig master i rettsvitenskap. Ut over dette er det ingen klare 

studievalg som foretas av dem som avbryter de lange studiene ved SV-fakultetet. 

Tabell 6-2 Overganger fra profesjonsstudiet og 5-årig master til andre studieprogram/nivå 2010-2015 

 

For studenter som avbryter andre studier for å begynne på de lange gradene viser det seg at de som 

begynner på profesjonsstudiet i psykologi stort sett tar «ventestudier» på HF eller SV – 

enkeltemnestudier samt bachelorstudier i psykologi. I tillegg er det i perioden jevnt over 2 studenter 

per år som begynner på 5-årig master i rettsvitenskap og som skifter til psykologi. 

Samfunnsøkonomisk analyse har 20 studenter som i denne perioden på seks år melder overgang til 

bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi. Det er ellers ingen tendenser å finne. 
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Tabell 6-3 Overganger til lange studier på SV fra andre studieprogram 2010-15 
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7 Årsenheter og enkeltemnestudier 

7.1 Årsenhetene 

 

Figur 7-1 Antall nye studenter på årsenheter høsten 2016 

 

SV-fakultetet har tre årsenheter. Årsenheten i psykologi ble opprettet i 2003, årsenheten i 

statsvitenskap i 2012 og årsenheten i sosiologi i 2013. Fra høsten 2018 vil det også være en årsenhet i 

samfunnsøkonomi ved fakultetet.  

 

Figur 7-2 viser at årsenheten i psykologi har holdt seg stabil i størrelse over tid på omtrent 180 

studenter i året. Antall aktive på årsenheten i sosiologi har økt til nærmest det dobbelte på de tre årene 

den har eksistert, mens statsvitenskap har en kraftig økning fra 37 aktive studenter i 2012 til 153 aktive 

i 2016. 

Det er flest kvinner på alle tre årsenheter, men det er stor variasjon fra år til år. Balansen mellom 

kjønnene er best for årsenheten i statsvitenskap. 

Aldersfordelingen er ganske lik fordelingen på bachelornivå, med ett unntak: Det er en relativt høy 

andel 18-åringer som starter på årsenheten i psykologi. 
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Figur 7-2 Antall aktive på årsenheter 2008-2016. 

7.1.1 Årsenheten – Fullføring og frafall 
Fullføringer er kun registrert fra og med 2013. I løpet av 2013-2016 har cirka 40 % fullført årsenheten 

på normert tid. Få studenter bruker mer enn normert tid på fullføringen. Psykologi og statsvitenskap 

har begge en fullføringsgrad på omtrent 40 % mens kun en av tre studenter fullfører årsenheten i 

sosiologi. 

Kjønn har ingen signifikans for fullføring. Alder betyr mye. Studenter under 25 år har en 

fullføringsgrad på 50 % mens aldersgruppen 25-29 har en fullføringsgrad på 12 %. 19 % av studentene 

over 30 år fullfører på normert tid. Innen denne gruppen er det en del forsinkelser, så etter to år har 

25 % av denne gruppen fullført studiet.  

7.1.2 Intern mobilitet 
I den standard mobilitetsperioden som benyttes i denne rapporten 2010-2015 avbrøt 224 studenter 

studiet for å begynne på andre studier. 77 av disse benytter årsenheten som et ventestudium for så å 

begynne på master- eller profesjonsstudier; av disse begynte 26 på rettsvitenskap, 8 på medisin, 22 på 

profesjonsstudiet i psykologi og 10 på lektorprogrammet. 112 begynte på bachelorprogram, hvorav 66 

begynte på psykologi, 11 på statsvitenskap og 7 på sosiologi.   

I samme periode, 2010-2015 kom 82 studenter inn på årsstudiene fra andre studier på UiO. 52 kommer 

fra andre årsenheter og enkeltemnestudier, 21 kommer fra bachelorstudier. Kun 9 av disse kommer fra 

master og profesjonsstudier.  
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Tabell 7-1 Mobilitet fra avbrutte årsenheter på SV til andre fakultet 2010-2015 

 

7.2 Enkeltemne- og utvekslingsstudenter ved SV-fakultetet 
Studenter som tar enkeltemner ved fakultetet utgjør forskjellige kategorier. Den største gruppen er 

innreisende utvekslingsstudenter. Enkeltemnestudierett på bachelornivå gis til studenter med generell 

studiekompetanse som kvalifiserer til å ta emner ved UiO hvor det er ledig kapasitet etter at alle 

programstudenter har meldt seg på emner. Fra 2011 til 2015 var det mulig å ta etter- og 

videreutdanningsemner i psykologi eller statsvitenskap.  

 

Figur 7-3 Innreisende utvekslingsstudenter samt startende enkeltemnestudenter 2008-2016 

 

Den siste kategorien er en felleskategori for alle som tar ett eller flere enkeltemner på mastergradsnivå 

på fakultetet. Dette er utvekslingsstudenter, hospitanter fra andre norske universiteter, samt studenter 

ved andre studieprogram på UiO. 70-80 av studentene i denne kategorien var av utenlandsk 

opprinnelse hvert av kalenderårene 2014-2016.  

Utvekslingsstudenter og hospitanter – mastergradsnivå 

Enkeltemner bachelornivå 

Innreisende utvekslingsstudenter – bachelornivå 

Videreutdanningsstudenter 
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Det er dobbelt så mange kvinner som menn i kategorien studenter på utveksling og 

enkeltemnestudenter.  

Antallet utenlandske studenter over 25 år har vært stabilt i hele perioden, mens de under 25 har økt fra 

147 til 246 fra 2008 til 2016.9 Når det gjelder de norske studentene, er det i all hovedsak studenter over 

25 år som hospiterer på masteremner i perioden.  

De som tar enkeltemner har en normalfordeling på karaktersnitt fra videregående skole tilsvarende det 

som finnes på fakultetet som helhet. Vedrørende karaktersnittet til utvekslingsstudentene på lavere 

nivå ved UiO er det et større antall studenter som får svake C karakterer10 enn det som 

normalfordelingen på bachelornivå skulle tilsi. Det er imidlertid få som får strykkarakter. 

 

                                                      
9 Det er ikke mulig å lage et klart skille mellom utvekslingsstudenter og hospitanter på masternivå. Definisjonen 

gitt her for utenlandske studenter er studenter som har registrert et ikke-norsk statsborgerskap i Felles 

Studentsystem. 
10 Oversikten vår gir desimaltall og ikke hele karakterer. På bakgrunn av dette kan vi snakke om en svak C. 
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Evaluering og kvalitetssikring av studier ved UiO – 

utfordringer og utviklingspotensial 

Innledning 

Eksisterende evalueringspraksis og kvalitetssikring av studier er en del av UiOs kvalitetssystem. UH-

loven fastlegger at alle høyere utdanningsinstitusjoner må ha et eget kvalitetssystem, og disse 

systemene godkjennes hvert sjette år av NOKUT – det nasjonale kvalitetssikringsorganet. I dag er 

målene for utdanningsvirksomheten og læringsmiljøet ved Universitetet i Oslo nedfelt i Strategi 2020, 

i universitetets og fakultetenes årsplaner og i program- og emnebeskrivelsene. Kvalitetssystemet skal 

bidra til at målene for utdanningsvirksomheten og læringsmiljøet realiseres. Universitetsstyret har det 

overordnede ansvaret for kvaliteten i UiOs utdanninger, og rapporteringen om utdanningskvalitet er 

innarbeidet i UiOs opplegg for virksomhetsrapportering. 

Kvalitetssystemet: oppbygning og hovedkomponenter 

Kvalitetssystemet omfatter all utdanning som tilbys ved universitetet. Systemet skal sikre jevnlige 

vurderinger av kvalitet og forbedringstiltak både i enkeltutdanninger og i utdanningsvirksomheten som 

helhet. Systemet skal fremme erfaringsdeling og spredning av god praksis. Hver evaluering kan 

innrettes etter lokale behov. Dagens kvalitetssystem består av tre hovedkomponenter:  

 Felles systembeskrivelse - en rammebestemmelse som plasserer ansvar og angir 

minimumskrav for evaluering av studiekvalitet (se oversiktstabell under). 

 Fakultetenes rutinebeskrivelser for egen evaluering og kvalitetssikring. 

 Erfaringsdeling – felles og lokale tiltak.  

Systemet som er bygd opp kan sies å ha som ambisjon å kombinere sentrale ambisjoner og mål med 

høy grad av lokal tilpasning. Fakulteter og institutter fastsetter derfor mange rutiner for de enkelte 

evalueringene i tråd med systembeskrivelsen. Rutinene skal angi: hvordan evalueringene 

gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen, hvordan resultatene behandles (formelle 

fora), og hvem som er ansvarlig for oppfølgingen. Når fakultetene selv fastsetter evalueringsfrekvens 

skal dette framkomme i rutinene. Alle rutiner skal være tilgjengelige på UiOs nettsider.  

Det er en forutsetning i dagens system at alle nivåer skal bidra til tiltak som legger til rette for 

erfaringsdeling og læring på individ- og organisasjonsnivå.  

Kvalitetssystemet ved UiO kan enkelt fremstilles ved følgende tabell: 
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Hovedelementer i kvalitetssystemet  

  

  

ELEMENT FORMÅL ANSVAR FREKVENS 

Jevnlig overvåking av 

utdanningstilbudet 

Vurdere behovet for justeringer i 

programmene eller andre 

endringer i 

utdanningsvirksomheten. 

Dekan Jevnlig 

Gjennomgang av program- 

og emnebeskrivelser 

Kvalitetssikre informasjonen om 

programmene og emnene. 

Programeier og 

emneeier 

Jevnlig 

Periodisk evaluering av 

program 

Vurdere kvaliteten på 

programmet og behovet for 

endringer i eller av nedleggelse av 

programmet. 

Programeier og 

programledelse 

Innenfor en 

seksårsperiode 

Periodisk evaluering av 

emner 

(bachelor og master) 

Vurdere kvaliteten på emnet og 

behovet for endringer i eller 

nedleggelse av emnet. 

Emneeier og 

emneansvarlig 

Første og andre 

gang emnet tilbys, 

deretter jevnlig 

Underveisevaluering av 

emner 

(bachelor og master) 

Vurdere behovet for justeringer 

underveis i emnet. 

Emneansvarlig Hver gang emnet 

tilbys 

Evaluering av 

opplæringsdelen (ph.d.) 

Vurdere kvaliteten på 

opplæringsdelen og behovet for 

endringer i opplæringsdelen. 

Programeier og 

programledelse 

Innenfor en 

treårsperiode 

Evaluering av opplegget for 

avhandlingsarbeidet (ph.d.) 

Vurdere kvaliteten i opplegget for 

avhandlingsarbeidet og behovet 

for endringer i opplegget. 

Programeier og 

programledelse 

Innenfor en 

treårsperiode 

Evaluering av vurderingen 

eller vurderingsordningene 

(bachelor og master) 

Bidra til at studentenes 

kunnskaper og ferdigheter blir 

prøvd og vurdert på en faglig 

betryggende måte. 

Dekan Jevnlig 

Si fra-systemet 

(bachelor og master) 

Gi studentene anledning til å 

komme med tilbakemeldinger om 

fysiske og sosiale forhold. 

Universitetsdirektøren Kontinuerlig, årlig 

rapportering 

Supplerende undersøkelser Fremskaffe oversikt som grunnlag 

for analyser. 

Ledelsen på alle nivåer Jevnlig 

Erfaringsdeling Spre god praksis og utvikle 

læringskultur. 

Alle Kontinuerlig 
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Utfordringer og utviklingspotensial i dagens system 

Kvalitetssystemet ved UiO kan i dag sies av være veletablert og består av rutiner som generelt 

gjennomføres i henhold til tabellen over. NOKUT har da også godkjent kvalitetssystemet ved UiO ved 

sine regelmessige sertifiseringsbesøk – dog med noen mindre merknader:  

 Ved evalueringen i 2007 la NOKUTs evalueringskomite særlig vekt på integrasjon av 

kvalitetssystemet i ordinær styringsstruktur, på systemforståelsen blant UiOs ansatte, på 

rapporteringen av klager og avvik samt på rutiner for tilbakemelding til studentene.  

 Ved evalueringen i 2014 la NOKUTs evalueringskomite særlig vekt på styrking av 

erfaringsdelingen og muligheten til å sammenligne kvalitet på tvers, på tilsynssensorordningen 

og på forskerutdanningen.  

Sammenlignet med andre læresteder som har vært utsatt for mer kritikk fra NOKUT kan systemet ved 

UiO sies å være eksternt anerkjent og solid. Systemet inneholder også elementer som andre læresteder 

senere har kopiert, herunder det såkalte «si-ifra-systemet».  

Samtidig kan det også argumenteres for at dagens system har en rekke utfordringer – og 

utviklingsmuligheter - som kan støtte opp under den utdanningssatsing som UiO legger opp til i årene 

som kommer. En sentral utfordring her er at UiO ikke har definert utdanningskvalitet på en tydelig 

måte. En medvirkende årsak til dette er selvsagt at kvalitet er et mangetydig begrep der ulike aktører 

vil ha ulike forståelser og vektlegginger av kvalitet. Det kan likevel hevdes at UiO – ikke minst gitt 

den varslede satsingen på utdanning – bør konkretisere hvilken kvalitet som søkes utviklet. Her 

eksisterer det forskning som kan gi innspill til en slik konkretisering. Ikke minst vet man at ulike 

prosessindikatorer – herunder dialog mellom studenter og lærere, tilbakemeldinger både studenter 

imellom og fra lærer til studenter, ulike typer formative vurderinger, er viktige elementer som bidrar 

mye til studenters læring. Det følger av dette at undervisning som legger opp til en slik dialog og 

interaktivitet vil ha positiv betydning for kvaliteten i undervisningen. En svakhet i kvalitetssystemet 

slik det fungerer i dag er at det i hovedsak er basert på ulike input og outputindikatorer som i mindre 

grad har betydning for kvaliteten. En diskusjon som styret bør vurdere å ta i denne forbindelse 

hvorvidt den utdanningsstrategi som skal vedtas bør følges av en noe mer tydelig angivelse av kvalitet 

som kan brukes som utgangspunkt for kvalitetssystemets indikatorer, og ikke minst, for et 

kvalitetssystem som har en tydelig forankring i UiOs ambisjoner.   

En slik mer overordnet diskusjon kan i tillegg kvalifiseres og berikes gjennom flere tiltak og initiativ 

som også kan engasjere og motivere ansatte og studenter ved UiO:  

1) Erfaringsdeling på tvers i organisasjonen. Dagens kvalitetssystem legger opp til og er basert 

på høy grad av desentralisering og lokal oppfølging. Dette er naturlig i en stor organisasjon 

som UiO men betyr også en utfordring i forhold til erfaringsdeling på tvers. Denne 

erfaringsdelingen kan både være en utfordring innenfor fakultetene som mellom fakultetene. 

Ved UiO finnes det utvilsomt mange gode initiativ og praksiser som med fordel kunne vært 

spredt i organisasjonen, men UiO har i dag ingen systematiske arenaer for en slik 

erfaringsutveksling. Gjennom etablering av LINK og ved å ta i bruk mulighetene som ligger i 

digitalisering finnes det et stort utviklingspotensial på dette feltet. 

2) Oppfølging av kvalitetsutfordringer. I dagens system er ansvaret for kvaliteten ved UiO 

tydelig lagt til universitetsstyret. Ut fra dagens delegeringsprinsipper er det også opp til 

fakultetene å følge opp i egen organisasjon. Samtidig er det en utfordring at studieprogram er 
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organisert svært forskjellig fra fakultet til fakultet, og der spørsmål om hvem som faktisk har 

ansvaret for oppfølging på programnivå nok vil besvares noe ulikt ved UiO. Som en 

illustrasjon på dette har UiO har ingen sentral og samlet oversikt over hvem som til enhver tid 

innehar programlederfunksjonen ved det enkelte studium. Lokal oppfølging og en tydeligere 

lokal organisering av kvalitetsutfordringer har med andre ord et potensial for forbedring.  

3) Bedre utnyttelse av eksisterende data samt bruken av kvantitative indikatorer i kvalitets-

arbeidet. Som en del av utfordringene som omhandler lokal oppfølging bør det også nevnes at 

mye av den informasjon samles inn ved UiO, alternativt som blir samlet inn til andre formål, 

ikke utnyttes godt nok til mer dyptgående analyser. I den ordinære virksomhetsrapporteringen 

gjøres enkle analyser blant annet knyttet til UiOs resultater innen utdanning (studiepoeng, 

fullførte grader mm.). Samtidig foreligger det mange muligheter til å kombinere kvalitative og 

kvantitative data, og derigjennom få mer ut av den energi og tid som brukes på slik 

datainnsamling. Ikke minst kunne mer avanserte analyser bidra til et bedre 

beslutningsgrunnlag i forhold til oppfølging.  

4) Kritisk gjennomgang av eksisterende data; samler vi inn riktige data i riktige mengder? 

Mange av de data som samles inn i forbindelse med dagens kvalitets- og evalueringsrutiner 

har variabel kvalitet, der de ikke alltid holder den standard som man kunne forvente ved et 

universitet. Dette gjelder både evalueringer som brukes for å innhente studenters synspunkter 

på det studieprogram og den undervisning de mottar og data som handler om gjennomføring, 

drop-out, etc. Årsakene til denne situasjonen handler både om organisatorisk kapasitet for 

design og gjennomføring, og en manglende oppmerksomhet på de mulighetene som ligger i en 

gjennomtenkning av hva slags hva slags data som samles inn. I dette ligger også en 

effektiviseringsmulighet for UiO.  

5) Kvalitetssystem som kultur. Ett av de kriteriene som NOKUT bruker i sine vurderinger av 

lærestedenes kvalitetssystem er hvorvidt det eksisterer en kvalitetskultur omkring det system 

som lærestedene har utarbeidet. Selv om UiO kan sies å ha et veletablert og solid 

kvalitetssystem, vil nok fremdeles mange ansatte og mange studenter ha begrenset kjennskap 

til, og ikke minst, begrenset engasjement for systemet. Gjennom å vektlegge mer 

erfaringsdeling på tvers, følge opp kvalitetsutfordringer på en tydelig måte, jobbe for både en 

kritisk og konstruktiv holdning til data som samles inn, vil UiO kunne ha et potensial for å 

styrke holdningen til kvalitetssystemet og de rutiner det bygger på.     
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Styringsparametere for utdanningsvirksomheten 
Nasjonale styringsparametere viser at UiO har betydelige utfordringer knyttet til gjennomføring av 

gradsgivende utdanning.  

 

Kvalitetsreformen i 2003, og endringen i finan-

sieringssystemet, tok utgangspunkt i tre ut-

fordringer: 

1. Dels var det svært lav gjennomføring av 

studier, særlig ved de gamle universitete-

ne. 

2. Dels var det et ønske om å la forskning 

være et selvstendig premiss for bevilg-

ninger. 

3. Endelig ville myndighetene la bevilg-

ningen til universiteter og høyskoler være 

avhengig av de resultatene man oppnåd-

de. 

I perioden 2002-2004 ble det bevilget en drøy 

milliard kroner til sektoren til implementering 

av reformen. UiOs andel av disse midlene ut-

gjorde omtrent 250 mill. kroner (ca. 9 % av 

hele bevilgningen til UiO i 2003) på varig basis. 

Inflasjonsjusterer man denne summen til 

2017-nivå, tilsvarer det i underkant av 

400 mill. kroner.  

Hvordan har så gått?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser avlagte 60-studiepoengenheter 

per student i perioden 2001-2017 for noen 

institusjoner. Den viser at UiO (og UiB) ligger 

under det nasjonale gjennomsnittet i hele 

perioden. Likevel er det disse to institusjonene 

som har hatt vekst i antall studiepoeng per 

student – UiO aller mest, og særlig de første 

årene etter innføring av kvalitetsreformen. 

Det er stillstand ved nye universiteter og høy-

skoler.  

Det henger sammen med at mange institusjo-

ner har tatt opp langt flere studenter enn de 

har basisfinansiering for (for å øke studiepo-

enginntektene). Det gjelder ikke i Oslo og Ber-

gen, og her henger altså innføring av kvalitets-

reformen sammen med bedre gjennomføring.  

UiO fikk 583 mill. kroner i 2003 som uttelling 

for avlagte studiepoeng i 2001. I 2018 var til-

svarende uttelling 1,1 milliarder kroner .1 En 

ren inflasjonsjustering av nivået i 2003 ville 

gitt omtrent 900 mill. kroner i 2018. På dette 

grunnlaget kan man altså hevde at UiO har 

tjent omtrent 200 mill. kroner til sammen på 

bedre studieresultater i 2016 sammenliknet 

med situasjonen 15 år tidligere.  

Dette regnestykket tar imidlertid ikke høyde 

for tilførsel av nye studieplasser. Fra 2006 

(første gang tallet på studieplasser er oppgitt i 

departementets spesifikasjon) til 2018 er det 

blitt tilført i størrelsesorden 1 500 studieplas-

ser til UiO. Det innebærer at rundt regnet 

75 mill. kroner av samlet merinntekt på 

200 mill. kroner, kan tilskrives nye studieplas-

ser. Netto effekt av bedre studiegjennomfø-

ring blir etter dette 125 mill. kroner. 

                                                           
1
 I 2018 må vi summere uttellingen for studiepoeng 

og for kandidater. Et nytt kandidatinsentiv ble som 
kjent innført fra 2017, finansiert av deler av den 
tidligere studiepoenguttellingen. 
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På neste side og i vedlegg 11 vises studiepo- eng per student for UiOs fakulteter. 

STUDIEPOENG PER STUDENT 

 

 

Nasjonale styringsparametere 
Kunnskapsdepartementet opererer med 4 

overordnede mål for høyere utdanning og 

forskning. Disse målene ledsages av til sam-

men 17 nasjonale styringsparametere. Noen 

av styringsparameterne er særlig relevante for 

utdanningsvirksomheten: 

 Gjennomføring av gradsgivende utdan-

ning på normert tid på bachelor- og mas-

ternivå. I tillegg velger vi å gjengi tall også 

gjennomføring på normert tid pluss ett 

år, samt gjennomføring av integrerte 

master-/profesjonsutdanninger. 

 Andre styringsparametere dreier seg om 

faglig tidsbruk blant studentene, syssel-

setting i relevant arbeid etter fullført 

masterutdanning og antall studiepoeng 

per faglige årsverk. 

Vi gjengir noen sentrale funn for UiO, sam-

menlikner UiO med UiB/NTNU og refererer 

flere tall i egne vedlegg (kunnskapsgrunnlag) 

til dette korte, overordnede notatet. 

I tillegg til de nasjonale styringsparameterne 

trekker vi fram tre sentrale utfordringer: In-

ternasjonalisering, frafall og enkeltemnestu-

denter. 

 

1 Andel bachelorkandidater som gjen-

nomfører på normert tid 
Figuren nedenfor viser at andelen bachelor-

kandidater som gjennomfører på normert tid, 

ligger stabilt på rundt 30 % ved UiO. UiB ligger 

5-6 prosentpoeng over og NTNU2 betydelig 

                                                           
2
 Økningen i gjennomføring for NTNU sin del kan 

nok i en viss grad tilskrives fusjoner med gamle 
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over der igjen. Det nasjonale gjennomsnittet i 

2017 ligger på 47 % (se rød sirkel). Flere data 

finnes i vedlegg 1. 

Andelen som gjennomfører ved UiO om man 

utvider normert tid med ett år, ligger ca. 10 

prosentpoeng høyere, dvs. på 40 %. UiB ligger 

på samme nivå som UiO ett år etter normert 

tid, mens NTNU ligger rundt 10 prosentpoeng 

over med litt over 50 % gjennomførte etter ett 

ekstra studieår. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Andel masterkandidater som gjen-

nomfører på normert tid 
Andelen masterkandidater som gjennomfører 

på normert tid, ligger stabilt på 42-43 % ved 

UiO. UiB og NTNU ligger over, men har en 

nedgang de siste årene. Det nasjonale gjen-

nomsnittet i 2017 ligger på 49 % (rød sirkel). 

Vedlegg 2 inneholder flere data. 

Andelen som gjennomfører ved UiO om man 

utvider normert tid med ett år, ligger ca. 25 

prosentpoeng høyere, dvs. på 67-68 %. Det 

samme gjelder både UiB og NTNU, hvor gjen-

nomføringen på dette studienivået ligger på 

omtrent 70 % ett år etter normert tid. 

 

 

 

 

                                                                                    
høyskoler, som gjennomgående har bedre gjen-
nomføring på bachelornivå. 

3 Andel integrerte master-

/profesjonskandidater som gjennomfø-

rer på normert tid  
Andelen integrerte master-

/profesjonskandidater som gjennomfører på 

normert tid, ligger stabilt i overkant av 30 % 

ved UiO, se vedlegg 3. UiB ligger i samme sjik-

tet, og NTNU ca. 10 prosentpoeng over.  

Andelen som gjennomfører ved UiO om man 

utvider normert tid med ett år, ligger ca. 20 

prosentpoeng høyere, dvs. på 50 %. Ved UiB 

gjelder det hele 65 % og ved NTNU rundt 

60 %. 

 

4 Faglig tidsbruk (timer) per uke blant 

heltidsstudenter  
Studentenes tidsbruk ligger på ca. 35 timer 

per uke både i Oslo, Bergen og nasjonalt (rød 

sirkel), se vedlegg 4. Forskjellen i gjennomfø-

ring mellom UiO og UiB kan derfor neppe for-

klares med mengden innsats fra studentenes 

side. 

 

 

 

 

 

 

Det foreligger likevel noen interessante data 

fra Studiebarometeret om forskjeller mellom 

UiO og øvrige institusjoner: Selv om den rap-

porterte arbeidsmengden knyttet til studier er 

som det nasjonale gjennomsnittet for UiO, er 

det klare forskjeller når det gjelder organisert 

undervisningsaktivitet. Her ligger det nasjona-

le gjennomsnittet omtrent 40 % over det som 

gjelder ved UiO. 

UiOs studenter har også i noen grad mer løn-

net arbeid enn det nasjonale gjennomsnittet: 

8,8 timer per uke versus 7,8. 
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5 Andel masterkandidater sysselsatt i 

relevant arbeid et halvt år etter fullført 

utdanning  

Andelen masterkandidater som er sysselsatt i 

relevant arbeid et halvt år etter fullført utdan-

ning, undersøkes hvert annet år av NIFU. Tal-

lene viser (data i vedlegg 5) at 3 av 4 er syssel-

satt i relevant arbeid innen et halvt år. 1 av 4 

er det imidlertid ikke.  

Det finnes data3 om sysselsetting to-tre år 

etter avlagt mastergrad som indikerer høyest 

arbeidsledighet blant realister, det vil si mas-

tere i real-/naturfag utenom sivilingeniører, og 

mastere i humanistiske og estetiske fag. Hu-

manistene hadde høyest mistilpasning totalt, 

med særlig høy andel undersysselsatte, det vil 

si at de arbeidet ufrivillig deltid. Sett under 

ett, vurderer masterne relevansen av utdan-

ningen som god. På flere indikatorer kommer 

imidlertid humanistiske og estetiske fag og 

samfunnsvitenskapelige fag (utenom juss) ut 

med svakere relevans enn de andre faggrup-

pene. 

 

6 Antall studiepoeng per faglig årsverk 
 

 

 

 

 

 

 

Antall studiepoeng per faglig årsverk er svakt 

fallende ved UiO. Både UiO, UiB og NTNU lig-

ger ganske langt under det nasjonale gjen-

nomsnittet i 2017 (rød sirkel), men det kan 

                                                           
3
 NIFU, rapport 2018/2: Kompetanseutnyttelse 

blant mastere to-tre år etter eksamen. 

forklares med definisjonen av ‘faglige års-

verk’.4  

Det nasjonale gjennomsnittet innebærer at 

hvert faglige årsverk står bak 7,3 heltidsstu-

denter (60 studiepoeng). Ved UiO snakker vi 

om 5 slike studenter. 

Flere data i vedlegg 6. 

 

7 Internasjonalisering 
Figuren nedenfor viser antall utvekslingsstu-

denter ved UiO, sortert på inn- og utreisende. 

 

 

 

 

 

 

I perioden ser vi nesten en fordobling (88 % 

vekst) når det gjelder utvekslingsstudenter 

totalt. Veksten når det gjelder innreisende 

studenter er imidlertid betydelig større enn 

for fordeling mellom inn- og utreisende stu-

denter i 2005. Helt fram til 2015 var det en 

tydelig trend at andelen utreisende studenter 

falt – i 2015 var denne andelen bare på 31 %. 

Andelen har økt igjen helt i det siste og var i 

2017 på 41 %. 

Vi gir tall på fakultetsnivå i vedlegg 7. 

 

8 Frafall 
Frafallet blant førsteårsstudenter har vært viet 

betydelig oppmerksomhet ved UiO; frafallet er 

stort og mange tiltak har vært igangsatt for å 

                                                           
4
 Med ‘faglig årsverk’ menes i tillegg til ordinære, 

kombinerte stillinger også rekrutterings- og fors-
kerstillinger, i tillegg til at alle eksternt finansierte 
stillinger også inngår. Nevneren i brøken blir derfor 
ekstra stor ved UiO/UiB/NTNU – som har mange 
slike stillinger – sammenliknet med andre institu-
sjoner. 
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redusere det. Fortsatt er frafallet stort selv om 

det kan observeres en trend med svakt syn-

kende frafall på bachelornivå.  

Frafall kan henge sammen med inntakskvali-

tet. Inntakskvaliteten, målt ved karaktersnitt 

fra videregående skole, er ganske svak mange 

steder. Ved to av de tre store fakultetene – HF 

og MN – er det så mange som 1 av 4 studenter 

som har lavere karaktersnitt enn 4,0. Studen-

tene som søker SV, har klart bedre karakter-

snitt.  

Det er for øvrig ikke slik at frafallet på bachel-

orstudier er større ved UiO enn ved en sam-

menliknbar institusjon som UiB. 

Flere data finnes i vedlegg 8. 

 

9 Enkeltemnestudenter 
UiO tilbyr studier i enkeltemner av to årsaker: 

Dels handler det om å fylle opp ledige plasser 

på ordinære studieprogrammer, dels kan det 

ses på som en viktig del av UiOs etter- og vide-

reutdanningstilbud (EVU).  

Enkeltemnestudenter er i særklasse den stu-

dentgruppa som har den dårligste gjennomfø-

ringen. Gjennomgående ser vi at så mange 

som vel 60 % av dem ikke avlegger studiepo-

eng overhodet, se vedlegg 9.  

 

Avslutning 
Denne gjennomgangen har vist at UiO har 

svakere utdanningsresultater enn de fleste 

andre UH-institusjonene når vi ser spesielt på 

de nasjonale styringsparameterne som har 

med utdanning å gjøre. I vedlegg 10 gir vi no-

en flere tall mv. når det gjelder sammenset-

ningen av studentene i Oslo og om disse er 

annerledes enn studenter ved andre utdan-

ningssteder. 

Vi vil avslutningsvis i dette korte notatet vise 

til undersøkelser gjort av Avdeling for fagstøt-

te når det gjelder gjennomføring av studier 

ved hhv. HF og SV.  
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Styringsparametere for utdanningsvirksomheten – kunnskapsgrunnlag 
    

Vedlegg 1 Gjennomføring for bachelorstudenter 
 

 

Gjennomføring til normert tid på bachelornivå er 3 år. Studenter som starter ved et bachelorprogram 

i 2010, og følger dette på fulltid, forventes altså å være ferdige våren 2013.  

Denne grafen viser prosentandel gjennomførte til normert tid, av de som startet de angitte startåre-

ne i x-aksen. 

Det grå feltet i grafen angir UiO-snittet, mens de fargede linjene viser snittet ved de enkelte fakulte-

tene. Merk at enkelte fakulteter har få studenter på enkelte studienivåer og kurvene vil derfor kunne 

variere mye pga enkeltindivider. Generelt er TF og OD særlig sårbare for individforskjeller, også Med-

Fak og JurFak har få bachelorstudenter.  
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I denne grafen ser vi på andel fullførte av de bachelorstudentene som startet 4 år tidligere. Vi har lagt 

på ett år ekstra etter normert tid for studienivået.  
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Vedlegg 2 Gjennomføring for masterstudenter 
 

 

Gjennomføring til normert tid på masternivå er 1-2 år.  De aller fleste av UiOs masterprogrammer har 

normert studietid på 2 år. Studenter som starter ved et masterprogram høsten 2010, og følger dette 

på fulltid, forventes altså å være ferdige våren 2012.  

Denne grafen viser prosentandel som startet de angitte startårene i x-aksen. 

Det grå feltet i grafen angir UiO-snittet, mens de fargede linjene viser snittet ved de enkelte fakulte-

tene. Merk at enkelte fakulteter har få studenter på enkelte studienivåer og kurvene vil derfor kunne 

variere mye pga enkeltindivider. Generelt er TF og OD særlig sårbare for individforskjeller, også Med-

Fak og JurFak har få studenter på korte masterprogrammer.  
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I denne grafen ser vi på andel fullførte av de masterstudentene som startet 3 år tidligere. Vi har lagt 

på ett år ekstra etter normert tid for studienivået.
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Vedlegg 3 Gjennomføring for integrerte master-/profesjonsstudenter 
 

 

Gjennomføring til normert tid for de integrerte studieløpene er 5-6 år.  Profesjonsstudiene er på 6 år 

og masterstudiene er på 5 år. Studenter som starter ved et profesjonsstudium høsten 2010, og følger 

dette på fulltid, forventes altså å være ferdige våren 2016, mens en student som tar integrert mas-

terstudium forventes å være ferdig våren 2015.  

Denne grafen viser prosentandel som startet de angitte startårene i x-aksen. 

Det grå feltet i grafen angir UiO-snittet, mens de fargede linjene viser snittet ved de enkelte fakulte-

tene. Merk at enkelte fakulteter har få studenter på enkelte studienivåer og kurvene vil derfor kunne 

variere mye pga enkeltindivider. Generelt er TF og OD særlig sårbare for individforskjeller. Merk at 

antallet uteksaminerte kandidater på dette studienivået generelt er lavt (20-55 pr startår). 
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I denne grafen ser vi på andel fullførte av de studentene på profesjons- og integrerte masterstudier 

som startet 7 år tidligere. Vi har lagt på hhv ett og to år ekstra etter normert tid for studienivået.
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Vedlegg 4 Faglig tidsbruk blant heltidsstudenter 
 

 

 

Denne tabellen henter data fra studiebarometeret og er basert på studentenes egne estimater av 

hvor mye tid de bruker på studiene.  

Tidsangivelsen er gitt for hhv selvstudier/egenorganiserte aktiviteter, og undervisning og andre læ-

ringsaktiviteter som er organisert av institusjonen.   Vi har summert disse to kategoriene til en gjen-

nomsnittlig tidsbruk for studenter tilknyttet fakultet.  

Den gjennomsnittlige tidsbruken totalt er fargekoden slik at fulltidsuke (37,5 timer) angis i grønt, og 

snittid under 30 rimer angis i rødt, siden vi har en generell målsetting om at studentene skal jobbe 

med studiene på fulltid. 

Av tabellen ovenfor ser vi tydelige forskjeller mellom fakultetene når det gjelder studentenes tids-

bruk på studier. Særlig ligger humaniora lavt. 

--------------------------  

Tallene nedenfor stammer fra NOKUTs rapport om gjennomføringen av studiebarometeret. De avvi-

ker litt fra de tallene som gjengis i DBH (KD-portalen) – uvisst hvorfor, men tallene indikerer uansett 

en svært interessant forskjell mellom UiO og andre institusjoner: 

Nasjonalt gjennomsnitt for tidsbruk til faglig aktivitet (totalt sett) i 2017 var 34,9 timer i uka. Det er 

det samme som ved UiO. Det er imidlertid forskjeller når det gjelder fordelingen mellom organiserte 

læringsaktiviteter og egenaktivitet: 

 Nasjonalt snitt UiO 

Organisert læringsaktivitet 16,5 timer 11,9 timer 

Egenaktivitet 19,1 timer 23,0 timer 

 

Vi ser av tabellen at det er betydelig lavere organisert læringsaktivitet ved UiO enn det nasjonale 

gjennomsnittet. 
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Vedlegg 5 Mastergradskandidater sysselsatt i relevant arbeid 
 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

UiO 76,2          75,1          75,9          

UiB 76,9          70,0          76,7          

NTNU 84,7          74,6          77,2          
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Vedlegg 6 Studiepoeng per faglig årsverk 
 

 

 

Tabellen gjengir altså antall studiepoeng totalt sett ved en institusjon dividert på alle typer faglige 

årsverk (også eksternt finansierte årsverk samt årsverk i rekrutteringsstillinger). Dividerer man talle-

ne i tabellen på 60, får man antall «heltidsstudenter» (60-studiepoengenheter) per faglig årsverk. 

 

Antall studiepoeng per faglig årsverk Gj.snitt 2017

2013 2014 2015 2016 2017 statl.institusjoner

UiO 309,6        306,6        302,6        293,3        295,3        440,3        

UiB 310,0        303,1        319,7        320,4        331,7        

NTNU 411,8        420,8        414,4        398,9        379,6        
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Vedlegg 7 Internasjonalisering 
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Vedlegg 8 Frafall  
 

 

I denne tabellen har vi regnet andelen studenter av de som begynte på studiet året før som har falt 

fra studiet. Dvs de har registrert seg som nye studenter ved UiO det semesteret som står angitt til 

venstre i tabellen, men to semestre senere (fra høst til høst), er de ikke lenger registrert som studen-

ter på det aktuelle studienivået og fakultetet.  

For bachelorstudiene er gjeldende politikk at vi regner med frafall på 40 % første studieår, mens vi 

regner med et endelig frafall på 50 % av de startende.  

Side 104 av 114



Side 16 
 

 

Når vi ser på utviklingen av frafall første studieår over tid, så er frafallet relativt jevnt, men med syn-

kende (positivt) tendens de siste to startårene for bachelorstudier (blå linje).  

For de 1-2 årige masterprogrammene ser vi derimot en økende (negativt) tendens de siste startårene 

(rød linje). Frafallet første studieår var imidlertid like høyt før bunnåret (positivt) 2008. 

De integrerte studiene (oransje linje) har langt færre startende og har hatt en del studieomlegginger i 

perioden. Kurven er der for varierende og litt vanskelig å lese noe klart utav. Frafallet kan dog sies å 

ligge jevnt mellom 15-20 % for dette studienivået, med anløp til bedring siste to startår. 
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I denne tabellen ser vi på karaktersnittet fra videregående skole for de studentene som er registrert 

som møtt de aktuelle årene.  Der hvor snittkarakter ikke er registrert dreier det seg i all hovedsak om 

tre kategorier studenter: søkere som ble ferdige med videregående opplæring før 2001 da Nasjonal 

Vitnemålsdatabase (NVB) ble tatt i bruk, søkere med videregående opplæring fra utlandet, søkere 

som har reservert seg mot å dele data via NVB. 

HF, MN og UV (foruten TF hvor datagrunnlaget er lite), peker seg ut som de fakultetene med høyest 

andel møtte studenter med under 3 i snitt. 
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Vedlegg 9 Enkeltemnestudenter 
 

 

 

Den studentgruppen som gjør det suverent best med hensyn til studiepoengproduksjon, er de innrei-

sende utvekslingsstudentene. I 2017 produserte de hele 53,7 pr hode. En fulltidsstudent forventes å 

avlegge 60 stp pr år. 

Både bachelor og masterstudenter produserer litt flere stp pr stud enn snittet, selv om de ligger langt 

under sine medstudenter som er her på utveksling eller på integrerte studier.  

De studentene som trekker snittet ned er årsenhetsstudenter og enkeltemnestudenter, og også de 

som ligger i kategorien andre, men de er ganske få i utgangspunktet. 

Enkeltemnestudentene (røde kuler) er den grupperingen som peker seg ut med den dårligste studie-

poengproduksjonen pr student i hele perioden. De er altså den gruppen som har flest studenter som 

ender opp med å ikke avlegge eller bestå eksamen. Andelen som ikke avlegger noen studiepoeng er 

så høy som 60 % hvert semester i denne gruppen. Det er imidlertid viktig å huske at vår forventing til 

denne gruppen er å avlegge 10 stp pr student i semesteret. I 2017 lå den årlige produksjonen på 12,7 

stp i året mot 40,8 totalt ved UiO. 

2017 er så langt UiOs beste år med hensyn til studiepoeng pr student. 
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Vedlegg 10 Litt om studentmassen 

 

Studentmassen totalt sett, utvikling 

 

Utviklingen av studentmassen ved UiO de siste fem årene er basert på andelen aktive registrert pr år 

pr studieprogramtype.  

Det er små endringer det er snakk om, men vi ser følgende i tabellen over: 

Andelen registrerte studenter på bachelor og 1-2 årige masterprogrammer er helt stabil på hhv 32 og 

20 % av den totale studentmassen hvert år. 

Vi ser en liten nedgang i andelen enkeltemnestudenter fra 20 til 18 %.  

Vi ser også en liten nedgang i andelen studenter på integrerte studier fra 23 til 21 %. 

Andelen studenter på årsstudier øker litt fra 5 til 7 %.  

Andelen utvekslingsstudenter øker fra 3 til 4 %. Kategorien «andre» har også en økning på 1 prosent-

poeng i perioden.  

 

Oslostudenten? 
Når vi ser på hvilket fylke studenten har sin videregående opplæring fra, så ligger andelen Oslo-

studenter på 17-18 % de siste fem årene.  

Andelen studenter med skolefylke Akershus, Østfold eller Buskerud, ligger på 21-23 %, og andelen 

studenter som har sin videregående opplæring fra andre deler av landet ligger på 28-29 %.  

I overkant av 30 % er ikke registrert med noe skolefylke. Dette skyldes de ikke er registrert med vit-

nemål i nasjonal vitnemålsdatabase, hvilket det kan være flere grunner til: vgs-opplæring før 2001, 

ikke norsk vgs-utdanning, ikke samtykket i å dele resultater i NVB. 

Når vi ser på hjemfylke, er Oslo-studentene overlegne i antall, i overkant av 50 % av studentmassen 

er registrert med adresse i Oslo når de søker til UiO første gang. 

Andelen studenter med hjemfylke Akershus, Østfold eller Buskered ligger på 21-23 %, og andelen 

studenter med andre fylkestilhørigheter ligger på 19-20%.  

Kun 4-6 % er ikke registrert med hjemfylke i Norge. 
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Vi har prøvd å se om studenter med registrert hjemfylke oslo og skolefylke oslo skiller seg negativt ut 

mht gjennomføring og frafall på bachelorstudier. Det gjør de ikke.  

 

 

Dvs fire av de siste fem startårene, så har studenter med skolefylke Oslo, ligget et par hakk under 

studenter som har sin videregående opplæring fra andre fylker, men når vi ser på registrert hjem-

stedsfylke, så har de stort sett ligget et par hakk over medstudenter fra andre deler av landet.  

Snittkarakteren fra NVB ligger faktisk ironisk nok over for Osloelevene, de årene de gjør det dårligst 

på gjennomføring. Kanskje bytter de studium til mer prestisjefylte integrerte utdanninger?  

Dersom vi bare ser på gjennomføring til normert tid, er det faktisk gruppen studenter som har sin 

utdanning fra fylker lengst bort fra Oslo som gjør det best.  
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Dersom vi legger på enda litt mer tid til gjennomføring, blir en større andel av Osloelevene, ferdige 

med bachelor. Det er altså mulig at de som mest sannsynlig er ekte Osloborgere bruker noe lengre 

tid på å fullføre graden sin. 

Når de registrert med hjemfylke Oslo gjør det bedre enn studenter med registrert hjemsted andre 

steder, så er det kanskje fordi det er mennesker som har forpliktet seg til Oslo som by og studiested?  
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Når man ser på frafall første studieår, så er bildet veldig likt uavhengig hvor i landet studentene har 

vgs-opplæring fra, mens de studentene som er fra Oslo, eller Oslo-nære fylker, har hatt mindre frafall 

enn studenter fra andre deler av landet. Bildet har dog endret seg de siste fem årene. Kanskje er det 

de studentene som kommer langveisfra som har nytt godt av faglig-sosiale tiltak rettet mot førsteårs-

studenten? 
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Vedlegg 11 Fakultetsvise tall (UiO) for studiepoeng per student 

 

  
 

Med studiepoeng menes her nye studiepoeng (ekskl. gjentak) i ordinært finansiert virksomhet (ekskl. 

eksternt finansiert utdanning) i de kategoriene (A-F) som gir uttelling i finansieringssystemet. 

Med studenter menes egenfinansierte (ekskl. eksternt heltidsekvivalenter i eksternt finansiert utdan-

ning) heltidsekvivalenter i høstsemesteret angjeldende år (ekskl. privatister og ph.d.). 

Helsefagfakultetene (MED og OD) ligger høyest, mens humaniora (TEOL og HF) ligger lavest. 

 

Raden vedr. «Andre» gir liten mening når det gjelder studenttall (nevneren i brøken ‘studiepoeng per 

student’) og bør helst overses. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TEOL 29,8 34,8 34,5 30,5 30,7 29,6 34,8 38,1 36,3 36,8 38,7 39,5 40,1
JUR 46,0 38,1 41,3 39,2 40,4 38,7 49,3 45,0 46,4 44,6 44,4 44,9 44,7
MED 50,2 48,8 52,8 48,2 49,0 47,2 48,0 48,3 47,4 49,1 48,5 46,6 49,3
HF 31,9 32,6 35,3 32,4 32,3 33,4 37,7 37,4 37,2 36,8 35,5 37,4 37,0
MN 37,4 38,4 38,6 37,8 36,5 36,3 41,3 39,9 40,1 40,7 41,1 40,9 41,8
OD 51,3 56,0 52,9 53,5 52,8 50,6 53,0 49,2 51,2 46,7 46,9 46,4 51,2
SV 35,4 35,6 39,4 38,1 36,4 38,3 42,5 42,7 42,3 42,1 41,4 42,0 43,1
UV 43,3 43,4 44,0 44,6 35,5 41,7 45,3 45,1 44,6 45,5 45,7 45,8 48,5
fakultetene 37,9 37,4 40,0 38,1 37,0 38,0 43,1 42,1 42,1 42,0 41,7 42,1 43,0
Andre 41,7 44,1 46,8 39,9 99,3 34,9 54,1 71,0 64,6 67,3 84,6 60,1 55,3
UiO 38,0 37,6 40,2 38,2 37,6 37,9 43,2 42,3 42,3 42,2 41,9 42,2 43,1
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