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Innledning 

Både høy grad av studentgjennomstrømming på normert tid og fleksible utdanningsløp 
tilpasset studenters ulike behov, er politiske mål som VID vitenskapelige høgskole må 
forholde seg til. Prosjektet skal synliggjøre hvordan høgskolen arbeider for å realisere begge 
disse målsettingene.  Kartlegging, analyse og vurdering av tiltak for å øke/styrke 
gjennomføringsgraden i alle studieprogrammer, inkludert ph.d.-studiene, er et tiltak i 
høgskolens virksomhetsplan for 2017. 
 

Frafall er en stor utfordring i høyere utdanning i Norge i dag. I underkant av 40 % av 

studentene faller fra på nasjonal basis. Rundt halvparten av studentene velger seg et annet 

studium som de fullfører, resten faller helt fra høyere utdanning (Universitetsavisa.no). 

 

Prosjektets mål 

Prosjektets formål er å skaffe kunnskap om gjennomføringsgraden og eventuelt frafall ved 

alle studieprogrammene i VID, hvilke årsaksforhold som kan identifiseres og hvilke tiltak det 

eventuelt er behov for å iverksette. 

 

Prosjektets fase 1 er å gi en oversikt/kartlegging over gjennomføring og frafall på 

studieprogram med aktive kull og kull med studenter som fullførte i 2016 og 2017.  

 

Prosjektets fase 2 skal iverksettes høsten 2017, der resultatene fra fase 1 skal vurderes og 

eventuelle nødvendige tiltak foreslås. 

 

Mandat 

Prosjektet skal i fase 1: 
1. Definere begrep og kategorier som brukes knyttet til 

gjennomføring/gjennomstrømming i studier (normert tid, i henhold til plan etc) 
2. Kartlegge gjennomføring på normert tid, gjennomføring i henhold til plan og frafall ved 

alle studieprogram i VID på bachelor- master – og ph.d.-nivå1  
3. Kartlegge omfanget av frafall/forsinket studieløp for hvert studieprogram som har 

årsaker registrert i FS (permisjoner, ikke bestått eksamen/praksisstudier, stoppunkt, 
bytte av studieprogram internt i høgskolen m.m.) 

 

 

Studietilbud hvor studenter som fullfører ikke får registrert kvalifikasjon i FS, er ikke tatt med i 

tallmaterialet. Dette gjelder enkeltemner, samt enkelte årsstudier og oppdragsstudier. 

 

 

                                                           
1 Utvalget for kartleggingen er aktive studentkull og kull som avsluttet i 2016 og 2017.  
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Begrepsbruk  

Det er ulik bruk av begreper og kategorier i universitets- og høyskolesektoren. I dette 

prosjektet er tallmaterialet hentet ut på følgende grunnlag og definisjoner: 

Gjennomstrømming/gjennomføring  

Gjennomføring defineres i dette prosjektet til å bety fullføring av studier til fastsatt tid, etter 

utdanningsplan beskrevet i studie-/fagplan.  

 

Eksempel: En student på Bachelor i sosialt arbeid deltid med starttermin 2012 høst skal ha 

fullført våren 2016. 

 

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), opprettet av Kunnskapsdepartementet, 

definerer gjennomføring på normert tid til å gjelde kun for treårig bachelor og toårig master. 

Dette vil si at deltidsutdanninger ikke tas med i denne beregningen.2  

 

For å kunne fremvise tallmateriale/statistikk om gjennomføring og frafall for alle aktuelle 

studieprogrammer ved VID, ser vi på hvert studiums fastlagte utdanningsplan i gjeldende 

studie- /fagplan for å kunne hente ut tallmateriale som viser om studentene gjennomfører i 

henhold til utdanningsplanen.  

Frafall 

Frafall kan defineres på forskjellige måter3. I dette prosjektet defineres frafall som studenter 

som slutter i utdanningen før de har oppnådd en grad/kvalifikasjon, samt studenter som får 

studieretten inndratt, studenter som tar pause/permisjon i utdanningen og studenter med 

overgang fra et studieprogram til et annet.  

 

Studenter som har pauser/permisjon i studiene regnes normalt som frafall. Dette er normen i 

UH-sektoren, og det er derfor naturlig å benytte denne definisjonen. Det er likevel verdt å 

merke seg at dette innebærer at frafall kan være midlertidig. Det vil si at en gitt student kan 

være registrert med frafall i ett semester (eller flere semestre), og kan i senere semestre 

være registrert som aktiv student (uten frafall). Se for øvrig beskrivelsen av tallmaterialet og 

hva det forteller oss nedenfor i denne rapporten. 

Fullføring 

Fullføring/kvalifikasjoner defineres som at studenten har avsluttet studieprogrammet og har 

oppnådd kravene til fullført grad eller utdanning slik de er beskrevet i studie-/fagplan.  

 

Studenten kan fullføre til normert/fastsatt tid, eller på forlenget tid. Enkelte studenter fullfører 

tidligere enn fastsatt tid, på grunn av innpass fra tidligere intern utdanning, utdanning fra 

ekstern høgskole/universitet eller et raskere studieløp enn fastsatt utdanningsplan. 

 

                                                           
2 Se DBHs hjemmesider for mer informasjon 

http://dbh.nsd.uib.no/styringsdata/virksomhetsmaal_2013.action?undermeny=virksomhetsmaal_2013&valgtTab=3&valgtArstall=

2016&ValgtinstDetail=8208 

 
3 Se kap. 2 i prosjektrapporten Frafall fra bachelorstudiet i sosialt arbeid- Hvordan redusere frafall?, aug. 15, Diakonhjemmet 
Høgskole 

http://dbh.nsd.uib.no/styringsdata/virksomhetsmaal_2013.action?undermeny=virksomhetsmaal_2013&valgtTab=3&valgtArstall=2016&ValgtinstDetail=8208
http://dbh.nsd.uib.no/styringsdata/virksomhetsmaal_2013.action?undermeny=virksomhetsmaal_2013&valgtTab=3&valgtArstall=2016&ValgtinstDetail=8208
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Stoppunkt 

I enkelte studieprogram finner vi stoppunkter, der studenten ikke kan gå videre i studiet uten 

å ha bestått bestemte emner/eksamener o.l.  Dette kan bety at studenten må ta en pause i 

studiet, de fleste i inntil ett år. 

 

Noen studenter velger å betale semesteravgift og semesterregistrere seg i denne pausen, 

andre ikke. De som ikke betaler vil i dette tallmaterialet registreres som frafall, men vil dukke 

opp igjen på et senere tidspunkt når de igjen betaler og semesterregistrerer seg. Disse 

studentene vil som regel ikke kunne gjennomføre studiet til fastsatt tid. 

Overgang 

VID tilbyr mange av sine studier både på hel- og deltid. En del studenter vil få mulighet til å 

bytte til hel- eller deltid dersom de ønsker dette. Overgang er i dette prosjektet definert til å 

gjelde intern overgang mellom studieprogrammer i VID. 

Intern mobilitet fremkommer som frafall i tallmaterialet for studenter som er 

semesterregistrert og ikke har fullført studieprogrammet. Dette skyldes at studenter som 

settes i overgang fra et studieprogram, regnes som frafall i studieprogrammet de startet i, 

med mindre de oppnår kvalifikasjon før overgangen.  

 

Tallmaterialet og hva det forteller oss 

Tallmaterialet i vedleggene er hentet fra STAR Tableau4, et presentasjon- og rapportverktøy, 

som henter data fra Felles Studentsystem (FS). Tallene fra Tableau samsvarer likevel ikke 

nødvendigvis med tall fra FS. For å forklare hvorfor, er det hensiktsmessig å beskrive 

hvordan dataene i FS trekkes ut som tallmateriale i Tableau. Tallmaterialet tar utgangspunkt i 

studentenes starttermin og ikke kulltilhørighet.  

Kolonnen Antall startede 

Denne kolonnen viser hvor mange studenter som ble tatt opp til studieprogrammet i den 

aktuelle startterminen og aldri har blitt semesterregistrert ved det aktuelle studieprogrammet 

tidligere. Dette tallet vil være konstant i tabellen. Det er dette tallet som danner grunnlaget for 

de øvrige utregningene i de andre kolonnene.  

Kolonnen Antall aktive 

Denne kolonnen viser antall aktive studenter som er semesterregistrert i de enkelte 

semestrene.  

 

Grunnen til at antall startede og antall aktive i første semester ikke nødvendigvis er samme 

tall, skyldes studenter som av ulike grunner ikke ble semesterregistrert i det første 

semesteret, men er semesterregistrert i senere semestre.  

 

Studenter som fullfører, slutter, er i forlenget studietid vil stå i kolonnen aktiv i semestrene de 

har semesterregistrert seg. Det betyr for eksempel at en student vil være registrert både som 

aktiv og med oppnådd kvalifikasjon i det semesteret de fullfører.  

                                                           
4 Tall materialet er hentet fra DV-rapporter spesifisert av STAR, GST1 Gjennomstrømming hovedprogram-fullføring og frafall 
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Kolonnene Antall kvalifikasjoner og Antall kvalifikasjoner hittil 

Denne kolonnen viser antall studenter som har fullført studiet i semesteret. Antall 

kvalifikasjoner hittil viser antall kvalifikasjoner akkumulert.  

Kolonnen Frafall  

Denne kolonnen viser antall studenter som ikke er semesterregistrert og ikke har fullført i 

gjeldende semester. Studenter i permisjon telles som frafall i de semestrene de er i 

permisjon selv om de er semesterregistrert.  

 

For eksempel vil en student som av ulike grunner ikke har semesterregistrert seg, bli 

kategorisert som frafall i gjeldende semester.  Dersom studenten kommer tilbake og 

semesterregistrerer seg på et senere tidspunkt, vil de komme inn i kolonnen antall aktive i 

det semesteret de semesterregistrerer seg i igjen..  

 

Disse statusene i FS registreres som frafall i tallmaterialet fra Tableau.  

Aktiv student uten semesterregistrering (registerkort) 

Permisjon  

Sluttet 

Inndratt studierett  

Overgang til annet studieprogram internt 

Mulige feilkilder i tallmaterialet  

Feilkilder i tallmaterialet kan ha flere årsaker. Studenter som aldri har semesterregistrert seg 

på et studium selv om de takket ja til opptak, tas ikke med i tallene for startede. 

 

Uttrekket i Tableau over antall startede studenter, viser kun antall studenter som har 

semesterregistrert seg. Semesterregistrering styrer tallet i kolonnen antall aktive og frafall, 

noe som innebærer at manglende semesterregistrering fører til frafall, selv om studentene i 

realiteten er aktive på studieprogrammet. De kan ha betalt studieavgifter, men ikke 

gjennomført semesterregistreringen. Studenter som har fått innvilget forlenget studieløp på 

grunn av stoppunkter eller av annen årsak, og ikke betaler og registrerer seg i pausen vil 

også fremkomme som frafall, selv om de teknisk sett er forsinket i sitt studieløp. Disse 

studentene kommer tilbake i et senere semester. Frafall kan derfor være større i et semester 

og deretter lavere i neste semester.  

 

VID er en fusjonert høgskole hvor det både har vært ulik registreringspraksis i FS på de ulike 

høgskolene før fusjon, og etter fusjon internt for de ulike fakultet/studiesteder. Et eksempel er 

permisjon som er innvilget etter ulike kriterier. Den pågående samordningen av 

registreringspraksisen for hele høgskolen, vil føre til mer sammenlignbare tall.  

 

En annen kilde til feil kan være registreringsfeil i FS. Omfanget av dette er det vanskelig å si 

noe om. 

 

Parameterne for frafall i Tableau er ikke en feilkilde, men de kan gi resultater som indikerer 

at frafallet er større enn det i realiteten er.  
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Gjennomføring og frafall – generell statistikk for VID 

Utdrag fra VID i forhold til gjennomføring i henhold til fastsatt utdanningsplan  

(NB! KUN startsemester høst): 
 

Oppstart 2012 Frafall 
fastsatt tid 

Frafall pr. aug 
2017 

Gjennomføring 
fastsatt tid 

Gjennomføring pr aug 
2017 

Bachelor 3 år 26,92 % 24,95 % 61,30 % 73,67 % 
Bachelor 4 år  17,95 % 19,66 % 67,52 % 79,49 % 
Master 2 år 33,96 % 35,85 % 37,74 % 62,26 % 
Master 4 år 51,14 % 56,82 % 25,00 % 37,50 % 
Master erfar.bas. 2 år 35,00 % 50,00 % 25,00 % 50,00 % 
Master erfar.bas. 4 år 36,84 % 39,47 % 50,00 % 55,26 % 
Erfaringsbasert master: Verdibasert ledelse, master i interkulturelt arbeid, master i praktisk teologi 

 

Oppstart 2013 Frafall 
fastsatt 
tid 

Frafall pr. aug 
2017 

Gjennomføring 
fastsatt tid 

Gjennomføring pr aug. 
2017 

Bachelor 3 år 23,37 % 22,61 % 63,60 % 74,71 % 
Bachelor 4 år 24,44 % 24,44 % 51,11 % 51,11 % 
Master 2 år 30,77 % 23,08 % 57,69 % 73,08 % 
Master 4 år 34,09 % 34,09 % 34,09 % 34,09 % 
Master erfar.bas. 2 år 78,95 % 42,11 % 10,53 % 52,63 % 
Master erfar.bas. 4 år 57,45 % 57,45 % 29,79 % 29,79 % 
Erfaringsbasert master: Verdibasert ledelse, master i interkulturelt arbeid, master i praktisk teologi 

 
Oppstart 2014 Frafall 

fastsatt tid 
Frafall pr aug. 
2017 

Gjennomføring 
fastsatt tid 

Gjennomføring pr aug. 
2017 

Vid utd. lavere nivå  
1 år* 

6,04 % 10,74 71,14 % 75,17 % 

Vid utd. lavere nivå  
2 år** 

12,20 % 10,98 % 75,61 % 82,93 % 

Vid utd. høyere nivå  
2 år*** 

6,67 % 10,00 % 75,56 % 90,00 % 

*KV1, PARAMEDIC, TVH, VUBAVE, VUFV, VUKH, VULS, VULUOK 

** LEGEVAKT, PALLSPL, VEILEDNING, VUPBU, VUPS, VURUS 

*** VUFAM 

 
Oppstart 2015 Frafall 

fastsatt tid 
Frafall pr aug. 
2017 

Gjennomføring 
fastsatt tid 

Gjennomføring pr aug. 
2017 

Vid utd. lavere nivå  
1 år* 

1,67 % 32,50 % 65,00 % 66,67 % 

Vid utd. lavere nivå  
2 år** 

7,93 % 7,93 % 83,70 % 7,93 % 

Vid utd. høyere nivå  
2 år*** 

6,45 % 6,45 % 77,42 % 77,42 % 

*KPDS, KSS-H, VUBAVE, VUKH, VULS, VULUOK, VUSPIT 

**AGOS-D, KSS-D, LEGEVAKT, PALLSPL, VEILEDNING, VUPBU, VUPS, VURUS 

*** VUFAM 
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Fakulteter 
Se vedlegg fordelt på fakultet og studiested for tallmateriale for de enkelte studieprogram. 

Vedlegg:  

Vedlegg 1:  FTDL – OSLO 

Vedlegg 2:  FTDL – STAVANGER    

Vedlegg 3:  FS – OSLO 

Vedlegg 4:  FH – BERGEN 

Vedlegg 5:  FH – OSLO 

Vedlegg 6:  FH – SANDNES 

Vedlegg 7: FORSK – PHD  

 

Anbefaling til prosjektets fase 2 
Tallmaterialet i vedleggene presenterer gjennomføring og frafall (inkludert permisjoner og 

pauser) i de ulike studieprogrammene uten detaljbeskrivelse. En detaljert kartlegging av 

gjennomføring og ulike årsaker til frafall, vil måtte innebære å undersøke studentmassen på 

individnivå i FS og P360. Prosjektgruppen mener at det kun er hensiktsmessig der man 

finner behov ut i fra tallmaterialet i vedleggene. Tidsrammen til prosjektets første fase har 

uansett ikke gitt anledning til en detaljert gjennomgang.  

 

Prosjektgruppen anbefaler at den detaljerte kartleggingen utføres i prosjektets punkt 4, for 

utdanningene fakultetene finner at det kan være behov for å se nærmere på.  

4. Vurdere resultatene av kartleggingen og behov for tiltak for hvert studieprogram  
5. Foreslå eventuelle tiltak for hvert studieprogram 
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