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1. Innledning 
 

Arbeidet med årets kvalitetsrapport baserer seg på de reviderte kvalitetsområdene. Det 

har medført en endring i både rapporteringsformat og -innhold sammenlignet med 

tidligere år. Det er klare forbedringer i både rammeverk, kunnskapsgrunnlag og den 

faktiske rapporteringen på de ulike nivåene. Erfaringene viser at selve arbeidet med å 

skrive de ulike rapportene, både i faglig og administrativ linje, gir verdifull refleksjon og 

bidrar til å bevisstgjøre organisasjonen på hva som kreves for å levere høy kvalitet innen 

de ulike kvalitetsområdene. Identifisering av avvik og forbedringsområder står sentralt i 

rapporteringsarbeidet. Like viktig er imidlertid deling av god praksis, og at kvalitets-

rapporteringen bidrar til å skape stolthet og god innsikt i det man sammen skaper og 

leverer innen høyskolens etablerte kvalitetsområder. I forlengelsen av dette har 

rapporteringsarbeidet bidratt til gode faglige diskusjoner på tvers av studieprogrammer 

og institutter.  

 

Alle årsrapporter, programrapporter og instituttrapporter er selvstendige rapporter som 

skal gi et godt innblikk med gode vurderinger for egen enhet. Disse rapportene brukes 

som underlag i ulike forum for å diskutere status i kvalitetsarbeidet. Det kan eksempelvis 

være at programansvarlig gjennomgår sin programrapport med fagmiljøet tilknyttet sitt 

studieprogram, eller at årsrapport fra LMU behandles av styret og i andre råd eller utvalg. 

 

Hvert kvalitetsområde i årets kvalitetsrapport oppsummeres med definerte forbedrings- 

og utviklingsområder. Tiltak knyttet til disse inngår i instituttenes og seksjonenes 

handlingsplaner. Resultatene fra definerte tiltakspunkter i fjorårets kvalitetsrapport følges 

opp i arbeidet med nevnte handlingsplaner.   

 

Forkortelser 

 

Institutt for psykologi (PSYK) 

Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner (ISIR) 

Institutt for helse (HELSE) 

Institutt for økonomi og administrasjon (ØKAD) 

Læringsmiljøutvalget (LMU) 

Forskning- og utviklingsutvalget (FUU) 

Studieutvalget (SU) 

Internetisk komité (IEK) / Internal Review Board (IRL) 

Høyskolens ledergruppe (HL) 

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 
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2. Sammendrag  
 

Styringskvaliteten er god og har blitt 

opprettholdt i en periode med både 

organisatorisk vekst og utvikling av 

høyskolens kvalitetssystem. Det har vært 

bred involvering i utviklingsarbeidet. 

Implementeringen har fungert bra, og 

det vil være svært viktig at all læringen vi 

fremover får gjennom det systematiske 

kvalitetsarbeidet i organisasjonen brukes 

i det videre arbeidet med å tilpasse, 

forbedre og effektivisere høyskolens 

kvalitetssystem. 

 
Inntakskvaliteten for studieåret 2021-22 

var god med tanke på søker- og 

studenttall med en økning fra forrige år. 

Studentene gav også gode 

tilbakemeldinger på opptaksdialogen og 

studiestarten.  

 

Et område det allikevel er viktig å jobbe 

videre med er aktivitetene som bidrar til 

en god og trygg studiestart med fokus på 

å etablere et godt læringsmiljø for både 

steds- og nettstudentene. Videre er det 

viktig at det jobbes målrettet med å øke 

konverteringsgraden fra søker til student, 

og redusere andelen som takker ja til 

studieplass, men ikke blir aktive 

studenter. 

 
Rammekvaliteten dekker mange 

områder som er sentrale for hele 

læringsbanen til studentene.  

For studieåret 2021-22 er det mye bra å 

vise til som for eksempel arbeidet med 

utdanningsfaglig kompetanse og tiltak 

 
1 Qybele er høyskolens selvutviklede studiesystem, med 
både læringsplattform, meldingssystem, systemer for 
opptak, faktura, evalueringer, eksamen, sensur og mer. 

knyttet til studentenes læringsmiljø.  Det 

vil fortsatt jobbes med å styrke det 

tverrfaglige samarbeidet, videreutvikle 

bibliotekstjenestene og forsterke 

studentmedvirkningen. 

 
Innenfor området digitaliseringskvalitet 

har det vært høy aktivitet. Det har blitt 

jobbet godt med områdene digital 

pedagogikk, innholdsproduksjon og 

Qybele1 som læringsplattform. Det er 

igangsatt flere gode utviklings- og 

forskningsprosjekter som bidrar til digital 

innovasjon i undervisning og læring. I det 

videre utviklingsarbeidet vil det jobbes 

spesielt med tilrettelegging for forskning 

på egen undervisning, og sikre at 

standardiserte prosesser og rutiner for 

digitalisering etterleves og fungerer etter 

intensjonen. 

 
Forskningskvaliteten er god med tanke 

på forskningsproduksjon, sampublisering 

og formidling. Det har blitt jobbet 

målrettet med å videreutvikle og 

forbedre forskningsinfrastrukturen. 

Samtidig må det jobbes med å utvikle 

rammevilkårene for forskning gjennom 

organisering av konsentrert forskningstid 

for vitenskapelige stillinger.  

 
Innen programkvalitet har det blitt 

jobbet godt med programdesign og 

arbeidet med utdannings-ledelse 

fungerer gjennom ansvaret som ligger til 

rollen som programansvarlig. 

Studieprogrammenes faglige relevans 

vurderes som god, og studentenes 
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tilbakemeldinger på faglig relevans og 

sammenheng er jevnt over bra. Det har 

blitt identifisert svakheter og 

forbedringspunkter i noen 

studieprogrammer. De følges opp 

gjennom utviklings- og revideringsarbeid 

i tråd med etablerte prosesser og rutiner. 

Videre vil det i kommende studieår 

jobbes spesielt med studie-

programmenes arbeidslivsrelevans og 

gjennomføring av periodisk 

programevaluering for flere 

studieprogrammer. 

 

Undervisnings- og læringskvalitet er 

tett knyttet til aktiviteten innen området 

digitaliseringskvalitet. Det har i studieåret 

2021-22 blitt jobbet målrettet med 

pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til 

innholdsproduksjon i 

undervisningsleveransene. Studentene 

gir gode tilbakemeldinger på dette både 

gjennom studiebarometeret og 

emneevalueringer. I noen 

studieprogrammer kreves det 

oppdatering og utvikling av både 

faginnhold og undervisningsformer.  

Dette er adressert i programrapportene 

og følges opp i instituttenes 

handlingsplaner. Det er også et mål å 

styrke arbeidet med datadrevet 

pedagogisk utvikling gjennom å 

sammenstille, tilgjengeliggjøre og bruke 

data fra Qybele og andre kilder som 

underlag for det pedagogiske 

utviklingsarbeidet. 

 

I vurderingene innen området 

resultatkvalitet ser vi at studiepoeng-

produksjonen jevnt over er 

tilfredsstillende. Strykprosenten er høy 

ved noen studieprogrammer, og det vil 

være naturlig å se nærmere på de ulike 

årsakene til dette. Det må vurderes opp 

mot emnenes egenart, eksamensform og 

andre faktorer som påvirker studentenes 

gjennomføringsevne. Det vil videre være 

interessant å se nærmere på 

sammenhengen mellom inntakskvalitet 

og studentens eksamensresultater, 

studieprogresjon og 

gjennomføringsgrad. 

 

Arbeidet innen relevanskvalitet er et 

viktig satsingsområde for ONH. 

Studentenes tilbakemeldinger er noe 

varierende på dette området, men 

kandidatundersøkelsen gir også gode 

tilbakemeldinger på verdien av 

aktivitetene knyttet til 

studieprogrammenes 

arbeidslivsrelevans. Bransjeråd på 

program-nivå er formalisert og 

implementert med mandat, 

prosessbeskrivelse og 

veiledningsdokumentasjon. Det er også 

igangsatt spennende prosjekter med 

fokus på arbeidslivsrelevans i fleksible 

utdanninger. Det vil være viktig å skape 

kontinuitet i forbedrings- og 

utviklingsarbeidet innen dette området. 

En viktig faktor i det vil være 

tilrettelegging for god erfaringsdeling på 

tvers av studieprogrammer og institutter.
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3. Strategiske ambisjoner for Oslo Nye Høyskole 
 

Oslo Nye Høyskole besluttet våren 2021 

å arbeide mot å bli en 

institusjonsakkreditert høyskole. 

Høyskolen har siden den gang både 

vokst i antall studenter og 

studieportefølje og har i takt med veksten 

tilpasset kvalitetssystemet, 

organisasjonen og annen nødvendig 

infrastruktur. ONH består i dag av fire 

institutter med engasjerte fagpersoner 

og sterke forskningsmiljøer som forvalter 

og videreutvikler studieporteføljen som 

består av én master, ni 

bachelorprogrammer og 15 årsstudium.  

Høyskolen er i siste fase av gjeldende 

strategiplan og har derfor iverksatt 

arbeidet med ny strategi. Prosessen er 

bred og sikrer forankring i alle deler av 

organisasjonen. Arbeidet er delt inn i de 

viktigste fokusområdene for ONH og 

totalt er over 60 medarbeidere involvert i 

arbeidet og studentene har medvirket 

gjennom hele prosessen. 

Fokusområdene er utdanning, forskning, 

arbeidslivsrelevans, internasjonalisering, 

organisasjon og data & teknologi. 

ONH er en pioner innen utviklingen av 

fleksible studier, og fremover skal vi 

fortsatt være ledende i å utvikle og 

benytte digitale læremidler og 

studentaktive undervisningsformer som 

øker studentenes læringsutbytte. Dette 

står sentralt i høyskolens arbeid med ny 

strategi og den løpende prioriteringen av 

prosjekter og initiativer.  

ONH prioriterer løpende strategiske 

prosjekter basert på den overordnede 

strategien. Prosjektene sikrer at 

høyskolen utvikler seg i ønsket strategisk 

retning og at de strategiske målene nås. I 

tillegg utarbeider instituttene og 

administrasjonen handlingsplaner som i 

praksis er operasjonalisering av 

fokusområdene fra strategien, 

årsrapportene og andre evalueringer.  

Oslo Nye Høyskole prioriterte 

følgende strategiske prosjekter i 

skoleåret 2021/22: 

Dataprosjekt – rekruttering, 

gjennomføring og frafall: Prosjektet har 

tilgjengeliggjort og visualisert data som 

bidrar til at data omgjøres til innsikt som 

bedrer rekrutteringsprosessen, øker 

rekruttering og reduserer frafall. 

Prosjektet innebærer etablering av en 

dataplattform med integrasjoner til 

fagsystem og et presentasjonslag for 

visualisering. 

Fra interessent til student til alumni: 

Kartlegging av studentreisen og 

optimering av alle stegene for å skape 

gode studentopplevelser i alle deler av 

læringsbanen. Data fra dataprosjektet 

nevnt over er viktig for å både identifisere 

og måle forbedringspunkter. 

Videreutvikling kvalitetssystem: Sikre 

at kvalitetssystemet ved ONH er tilpasset 

studieporteføljen, antall studenter, antall 

ansatte og ambisjon om 

institusjonsakkreditering. Prosjektet 

innebærer etablering av kvalitetsportal, 

dokumentering av det prosessbaserte 

kvalitetsarbeidet, studentevalueringer og 

rapportering.  

Lansere nytt navn: Oslo Nye Høyskole 

ble lansert oktober 2021 etter en 

omfattende navneprosess. Nytt navn ble 
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godt tatt imot av studenter, ansatte og 

sektoren for øvrig.  

I tillegg til de strategiske prosjektene ble 

en rekke mindre prosjekter og initiativer 

gjennomført i tråd med instituttenes og 

administrasjonens handlingsplan, 

herunder strategisk viktige prosjekter. 

Blant annet kan etablering av 

samarbeidsavtaler med internasjonale 

institusjoner nevnes, eller utvikling av 

digital kollokvieløsning i ONHs 

egenutviklede læringsplattform.
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4. Oslo Nye Høyskole – studieåret 2021-22 
 

Hovedtallene baserer seg på nøkkeltall hentet fra Qybele i oktober (høst) og mars (vår) for 

studieåret 2021-22. (NB! Grafisk visualisering av tallene i publisert versjon av 

kvalitetsrapporten) 

 

Studieprogrammer 

1 mastergradsstudium 

9 bachelorgrader 

15 årsstudium 

 

Aktive studenter  

Høst 21: 2469 aktive studenter, 827 sted/1642 nett 

Vår 22: 2470 aktive studenter, 750 sted/1720 nett 

Studieåret 2021-22: 29% deltid 

 

Studiepoengproduksjon  

Høst 21: 46394 stp 

Vår 22: 54238 stp 

 

 

Uteksaminerte studenter  

704 vitnemål utstedt 

 

Ansatte  

Antall fagansatte i fast stilling: 89,45 årsverk 

Andel kvinner: 61,3 % 

Andel med førstestillingskompetanse: 54% i hovedstilling og 8 % på deltid 

Andel fagansatte med fullført eller påbegynt kurs i pedagogisk basiskompetanse: 84,3 % 

Antall studenter per faglig årsverk; 26,3 
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5. Styringskvalitet – organisering og ledelse av kvalitetsarbeidet 
Styringskvalitet betegner institusjonens evne til å styre kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av egen 

virksomhet. 

 

5.1 Mål og planstruktur: Høyskolens kvalitetssikringssystem 

Kvalitetsområder, indekser og 

indikatorer 

 

Høsten 2021 ble det igangsatt en 

omfattende revisjon av høyskolens 

kvalitetsområder. Kvalitetsområdene 

utgjør fundamentet i høyskolens 

systematiske kvalitetsarbeid, og legger 

dermed føringer på innrettingen av 

kvalitetsarbeidet innen sentrale områder. 

Arbeidet ble gjennomført i flere runder 

med instituttvise møter og diskusjoner i 

høyskoleledelsen. Til hvert 

kvalitetsområde ble det utviklet indekser 

og indikatorer for å gi en bedre inndeling 

og oversikt over hva kvalitetsområdet 

skal dekke, og hva som måles og 

vurderes i rapporteringsarbeidet på ulike 

nivåer i organisasjonen. 

 

Digitalisering og fleksibilitet er et spesielt 

viktig område for ONH. I arbeidet med 

kvalitetsområdene ble det diskutert 

hvorvidt dette skulle utvikles til et eget 

kvalitetsområde, eller dekkes av de 

eksisterende kvalitetsområdene. 

Nytteverdien av å fremheve dette 

området ble vurdert å være så viktig at 

det ble besluttet å opprette et eget 

kvalitetsområde kalt  

digitaliseringskvalitet. I arbeidet med å 

utforme indekser og indikatorer til 

kvalitetsområdet benyttet man nasjonal 

strategi for digital omstilling i UH-

sektoren, høyskolens egen 

digitaliseringsstrategi og innspill fra 

interne fagmiljøer og enheter. 

 

Revideringsarbeidet har sørget for at 

kvalitetsområdene utgjør et solid 

fundament. Kvalitets-områdene gir gode 

rammer for rapporteringsarbeidet, 

legger til rette for en god kobling opp 

mot strategiarbeid og 

virksomhetsstyring, og gir et godt 

grunnlag for kvalitetsbaserte diskusjoner 

i administrativ og faglig linje. 

 

Kvalitetsportal 

Selv om systemer og strukturer kun er 

verktøy i det systematiske 

kvalitetsarbeidet, og i seg selv ikke 

sørger for god utdanningskvalitet, er det 

helt avgjørende med gode strukturer, 

systemer og verktøy som legger til rette 

for godt systematisk kvalitetsarbeid. Det 

bidrar til større effektivitet og 

profesjonalisering av det systematiske 

kvalitetsarbeidet.  

 

Med det som utgangpunkt besluttet 

høyskolen høsten 2021 å utvikle en 

kvalitetsportal som et felles utgangspunkt 

for det systematiske kvalitetsarbeidet. 

Ulike alternativer ble vurdert før valget 

falt på Compilo som leverandør. Våren 

2022 ble brukt til å utvikle struktur og 

innholdsmoduler. Kvalitets-portalen ble 

lansert i september 2022. I tillegg til en 

portalløsning leverer Compilo også 

viktige moduler for det operative 

kvalitetsarbeidet i organisasjonen. 

Moduler for prosessdokumentasjon, 

rapportering og årshjul er integrert i 

portalen. Ved å ha en portalløsning hvor 
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sentrale verktøy for kvalitetsarbeidet er 

samlet får man et levende system som 

brukes av de ansatte i deres arbeids-

hverdag og som samtidig bidrar til å 

skape innsikt og forståelse for det 

helhetlige kvalitetsarbeidet. 

Kvalitetsportalen skal være et nyttig 

verktøy for de ansatte og møte behovene 

i organisasjonen på en god måte. Det blir 

derfor svært viktig å sikre at 

tilbakemeldingene fra de ansatte legges 

til grunn for den videre utviklingen av 

kvalitetsportalen. 

 

Rapportering og evaluering 

Den årlige kvalitetsrapporteringen 

bygger på høyskolens etablerte 

kvalitetsområder. Med utgangspunkt i 

revisjonen av kvalitetsområdene ble det 

gjort grunnleggende endringer i 

rapporteringsformat og -innhold. 

Kvalitetsrapporteringen i faglig linje 

omfatter emnerapporter, 

programrapporter og instituttrapporter 

før vurderingene på institusjonsnivå 

oppsummeres i en årlig kvalitetsrapport.  

 

Programrapportene ble for studieåret 

2021-22 levert gjennom digitale 

rapporteringsskjema direkte  

i kvalitetsportalen. De programansvarlige 

rapporterte på fem av totalt ni 

kvalitetsområder. Det ble utviklet ett 

rapporteringsskjema for hvert av 

kvalitetsområdene hvor det skulle gjøres 

vurderinger på indeksnivå. Det var lenker 

direkte til nødvendig kunnskapsgrunnlag 

i rapporteringsskjemaene slik at de 

programansvarlige enkelt skulle finne 

frem til relevant grunnlagsdokumentasjon 

i sine vurderinger.  

På instituttnivå ble alle kvalitetsområdene 

vurdert. Instituttlederne gjorde imidlertid 

en samlet vurdering av status for hvert av 

kvalitetsområdene og satt opp forslag til 

tiltak. I administrativ linje ble det 

utarbeidet årsrapporter fra de ulike 

organisatoriske enhetene, samt 

årsrapporter fra råd og utvalg. Disse ble 

samlet og gjort tilgjengelig i en delt 

mappe på SharePoint. 

 

Rapporteringsarbeidet fungerte bra til 

tross for en noe stram tidslinje. Det ble 

bedt om utdypende vurderinger der hvor 

mottaker av rapport så behov for det.  

Kunnskapsgrunnlaget var jevnt over 

godt, men et klart forbedringspunkt er 

hvordan vi sammenstiller og 

tilgjengeliggjør ansatt- og studentdata. 

Dette er en sentral informasjonskilde til 

vurderingene innen flere 

kvalitetsområder, og krever tall både fra 

inneværende rapporteringsperiode og 

historiske data for å kunne vurdere 

utviklingen over tid. Til neste 

rapporteringsperiode må dette være et 

prioritert utviklingsområde. 

 

Alle rapportene fra program- og 

instituttnivå med tilhørende 

kunnskapsgrunnlag ligger tilgjengelig  

i kvalitetsportalen for de ansatte ved 

ONH. Denne åpenheten er et viktig 

prinsipp i arbeidet med å involvere alle 

ansatte og skape en sterk kvalitetskultur. 

Selve rapporteringsprosessen er 

beskrevet i form av flytskjema og 

tilgjengelig som en del av 

dokumentbiblioteket i kvalitetsportalen. 

 

Handlingsplaner 

I kvalitetsrapporteringen satt 

instituttlederne opp forslag til tiltak for 

hvert kvalitetsområde. Forslagene tas 

med som innspill til arbeidet med de 

instituttvise handlingsplanene hvor også 

tiltak knyttet til virksomhetsstyring og 

strategiske prioriteringsområder samles. 
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Tiltakene i handlings-planene inngår som 

grunnlag i budsjettprosessen slik at man 

sikrer nødvendige ressurser til tiltakene 

som skal iverksettes. Handlingsplanene 

godkjennes i styret og fungerer som et 

viktig styringsverktøy i instituttenes drifts- 

og utviklingsrelaterte arbeid.  

For kvalitetsarbeidet er handlingsplanene 

viktige for å sikre nødvendig oppfølging 

av forbedringsområder som fremkommer 

i kvalitetsrapporteringen, samt for å bidra 

til kontinuitet i kvalitetsarbeidet fra år til 

år. 

 

Prosessdokumentasjon 

Alle prosessdokumenter er samlet i et 

dokumentbibliotek i kvalitetsportalen. 

Sentrale prosesser for det studienære 

kvalitetsarbeidet er beskrevet ved bruk 

av flytskjema eller tekstbaserte 

prosedyre-beskrivelser. 

Prosessdokumentasjonen er svært viktig 

for å skape en felles forståelse for 

hvordan ulike prosesser skal 

gjennomføres med en tydelig rolle- og 

ansvarsfordeling.  

 

Dokumentbiblioteket er organisert i en 

mappestruktur med fastsatte 

hovedkategorier. Prosess-

dokumentasjonen skal dekke alle forhold 

som har betydning for studiekvaliteten. 

Utviklings- og forbedringsarbeid 

tilknyttet sentrale prosesser i det 

systematiske kvalitetsarbeidet diskuteres  

med utgangspunkt i 

prosessdokumentasjonen. 

 

Det har i løpet av 2022 blitt utviklet svært 

mange prosessbeskrivelser innen både 

faglige og administrative 

ansvarsområder. Flere av prosessene var 

etablert fra før, men var dokumentert  

på ulike måter. Arbeidet med å utvikle og 

sammenstille alle prosessene med 

relevans for det systematiske 

kvalitetsarbeidet i kvalitetsportalen har 

bidratt til mange gode diskusjoner rundt  

roller, ansvarsfordeling og arbeidsflyt.  

 

Revidert kvalitetshåndbok 

Kvalitetshåndboken ble revidert høsten 

2022 og behandlet av styret i oktober. 

Den reviderte utgaven gir en mer 

omfattende beskrivelse av høyskolens 

kvalitetsarbeid og gjenspeiler alt 

utviklingsarbeidet som er gjort det siste 

året. Kvalitetshåndboken er et viktig 

dokument for å skape innsikt og 

forståelse for det systematiske 

kvalitetsarbeidet både hos ansatte, 

studenter og eksterne målgrupper.  
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5.2 Ledelsesforankring og kvalitetskultur 
 

Det har vært en høy grad av involvering i 

arbeidet med å videreutvikle 

kvalitetsområdene,  rapporterings-

arbeidet og prosessdokumentasjonen. 

Dette har vært avgjørende for å sikre 

nødvendig eierskap i organisasjonen, og 

for å utvikle et kvalitetssystem som er 

tilpasset organisasjonens behov. En viktig 

del av dette utviklingsarbeidet har vært å 

tydeliggjøre rolle- og ansvarsfordelingen 

på ulike ledernivå i både administrativ og 

faglig linje. Det er lagt spesielt vekt på 

kvalitetsarbeidet som gjennomføres av 

de emneansvarlige, programansvarlige 

og instituttlederne.   

 

I løpet av studieåret 2021-22 har 

kvalitetsarbeid vært et sentralt tema på 

instituttmøter, i høyskolens ledergruppe 

(HL) og på styremøter. Også i andre 

forum som eksempelvis 

programansvarliggruppa (PAG) har 

høyskolens systematiske kvalitetsarbeid 

vært på agendaen. Under arbeidet med 

den årlige kvalitetsrapporteringen har 

det blitt gjennomført workshops og 

arbeidsmøter i forbindelse med 

forberedelsene, gjennomføringen og 

oppfølgingen.  

 

I hele arbeidsprosessen med å 

videreutvikle høyskolens kvalitetssystem 

har det blitt lagt stor vekt på de ansattes 

opplevde nytteverdi av kvalitetsarbeidet 

som gjennomføres. 

Prosessdokumentasjonen er viktig for å 

sikre at arbeidet utføres i henhold til 

fastsatte rutiner, og i tråd med etablerte 

rolle-beskrivelser og ansvarsfordeling. 

Det bidrar til enhetlige prosesser på tvers 

av institutter og studieprogrammer, og 

skaper en trygghet for de ulike rollenes 

ansvar og leveranser. For kvalitets-

rapporteringen skal refleksjonene og 

vurderingene som gjøres fra emne- til 

institusjonsnivå være et viktig bidrag for å 

sikre at rollene med lederansvar på de 

ulike nivåene forvalter ansvaret som 

ligger til deres rolle på en god måte. 

Forståelsen og opplevelsen av at 

kvalitetssystemet gjør oss i bedre stand til 

å levere på egne ansvarsområder, og 

bidrar til bedre innsikt i høyskolens 

samlede arbeid med utdannings-

kvaliteten, har vært en grunnpilar i 

videreutviklingen av høyskolens 

kvalitetssystem.
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5.3 Status fra råd og utvalg 

 
LOKUT, Studieutvalget og 

Læringsmiljøutvalget har alle hatt 

betydelig møteaktivitet i studieåret 2021-

22 og har behandlet mange saker. 

Høyskolen har sørget for 

studentmedvirkning i alle utvalgene. 

Mandatene til LOKUT og Studieutvalget 

ble revidert etter en oppstartsperiode.  

Endringene i mandatene ble godkjent av 

styret våren 2022.  

 

Alle disse utvalgene har sin naturlige 

plass i ONHs kvalitetssystem, og har 

utarbeidet årsrapporter som er 

tilgjengelig i kvalitetsportalen.  
 

Studieutvalget 

Parallelt med opprettelsen av LOKUT ble 

også Studieutvalgets mandat og saksflyt 

diskutert i flere møter for å finne best 

egnet form. Erfaringene fra dette første 

studieåret med et LOKUT og et 

Studieutvalg som samarbeider er at 

sakene blir mer gjennomarbeidet, og 

erfaringer og innspill på tvers av 

institutter bidrar til erfaringsutveksling og 

læring i organisasjonen. Det er allikevel 

et forbedringspotensial med tanke på å 

effektivisere saksflyten mellom utvalgene, 

noe som bli viktig å jobbe med neste 

studieår. 
 

Våren 2022 vedtok Studieutvalget å 

nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere 

høyskolens studieplaner. Maler ble 

utarbeidet, og hensikten bak arbeidet var 

å lage maler som skulle bidra til mer 

enhetlige studieplaner. 
 

I studieåret 2021/2022 behandlet 

Studieutvalget flere saker vedrørende 

utvikling- og revisjon av emner og 

studieprogrammer. For en mer detaljert 

oversikt over de ulike sakene, henvises 

det til årsrapporten fra utvalget. 
 

Studieutvalget har i tillegg til revisjon- og 

utviklingssaker blitt involvert i flere 

prosesser, herunder vurdere utkast til 

kvalitetsrapport, studieporteføljeanalyse, 

orienteringer vedrørende periodisk 

programevaluering, forskriftsendringer 

og navneendringer. I forbindelse med 

det pågående kvalitetsarbeidet ved 

høyskolen ble også et nytt 

kvalitetsområde, digitaliseringskvalitet, 

vedtatt innført av Studieutvalget. 

 

LOKUT 

LOKUT ble opprettet høsten 2021, og var 

da et besluttende organ som skulle 

kontrollere Studieutvalget. Etter et halvt 

års prøveperiode, ble det besluttet at 

LOKUT fra og med våren 2022 skulle ha 

en rådgivende rolle til Studieutvalget. 

Fokuset ble derfor endret til å 

kvalitetssikre sakene før de ble sendt til 

vedtak i Studieutvalget, istedenfor å 

kontrollere. Retningslinjene for 

etablering, utvikling og revisjon ble 

følgelig endret.  
 

LOKUT er positive til samspillet med 

Studieutvalget, men et fokusområde som 

det er viktig å jobbe med fremover er 

hvordan vi kan sikre en god 

informasjonsflyt mellom de to utvalgene, 

samt se på mulighetene for å arbeide 

enda mer effektivt med saker innad i 

LOKUT. Arbeidsprosessen har for øvrig 

fungert godt, og i studieåret 2021/2022 

behandlet LOKUT flere saker vedrørende 

utvikling- og revisjon av emner og 

studieprogrammer. For en mer detaljert 

oversikt over de ulike sakene, henvises 

det til årsrapporten fra utvalget. 
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God opplæring har stått sentralt, men 

utvalget presiserer samtidig at det bør 

legges til rette for en enda mer 

strukturert opplæring med tydelig 

informasjon i forkant til nye medlemmer, 

både for ansatt- og 

studentrepresentanter. 

Ansattrepresentantenes funksjonstid ble 

endret fra ett år til to år. 

Studentrepresentantenes funksjonstid 

forble uendret, og vil fortsatt ha en 

funksjonstid på ett år. 

 

Læringsmiljøutvalget (LMU) 

Læringsmiljøutvalget skal årlig levere en 

rapport som redegjør for arbeidet i året 

som har gått. Årsrapporten gir en status 

for utvalgets arbeid innen sentrale 

områder som fysisk læringsmiljø, psykisk 

læringsmiljø, digitalt læringsmiljø og 

organisatorisk læringsmiljø. En 

oppsummering av arbeidet til LMU er 

presentert i punkt 7.4 Læringsmiljø. 

 

Læringsmiljø og ressurser 

Studentene har gått fra en heldigital 

hverdag, til en gradvis gjenåpning av 

campus våren 2021. Pandemien har vært 

vanskelig for mange, men også tiden 

etter gjenåpning har vært utfordrende. 

Deltakelsen på både sosiale- og faglige 

arrangementer har vært beskjeden 

sammenlignet med tidligere, og tall fra 

Studiebarometeret viser at høyskolen 

scorer lavt når det gjelder det 

psykososiale miljøet ved høyskolen. 

Studentenes psykososiale læringsmiljø vil 

derfor være et særlig viktig og prioritert 

arbeidsområde fremover. 

 

Studentene er ellers jevnt over fornøyd 

med den digitale undervisningen som 

ble tilbudt under pandemien, og trekker 

særlig frem digitale verktøy og 

kompetanse hos ansatte som positive 

elementer. Høyskolens e-

læringsplattform Qybele er stadig i 

utvikling, og er noe det jobbes 

kontinuerlig med. Nye funksjoner har blitt 

opprettet på etterspørsel fra studentene.  

 

Årsrapporten til læringsmiljøet gir en 

grundig beskrivelse av status for det 

fysiske, psykososiale, digitale og 

organisatoriske læringsmiljøet. 

Årsrapporten er behandlet i styret og 

andre interne utvalg ved høyskolen, og 

ligger tilgjengelig for alle ansatte i 

kvalitetsportalen. 
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5.4 Forbedrings- og utviklingsområder for 2022-23 

 

Rapportering og måltall: videreutvikle 

rapporteringsformatet basert på 

erfaringene fra årets rapporterings-

arbeid. Implementere bruken av måltall. 

 

Kunnskapsgrunnlag: utvikle et 

dekkende og brukervennlig dashbord for 

sammenstilling og presentasjon av 

ansatt- og studentdata. 

 

Prosesser og rutiner: følge opp at 

etablerte prosesser og rutiner er godt 

forankret og etterleves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsportal: videreutvikle 

kvalitetsportalens oppsett og innhold 

med utgangspunkt i de ansattes 

erfaringer, behov og tilbakemeldinger. 

 

Mandater for råd og utvalg: vurdere 

mandatenes innhold og se spesielt på 

samspillet mellom ulike  

råd og utvalg innen sentrale prosesser i 

kvalitetsarbeidet. 

 

Råd for samarbeid med arbeidslivet 

(RSA): etablere RSA som et forum for 

arbeidet med arbeidslivs-relevans på 

institusjonsnivå. Sikre at det utfyller rollen 

til bransjeråd på studieprogramnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
15 

6. Inntakskvalitet - Opptak og mottak 

Inntakskvalitet er knyttet til de forkunnskaper og forutsetninger studentene bringer med 

seg når de begynner på et studium. 
 
 

6.1 Studentenes startkompetanse 

 
Karakternivå fra videregående 

Våre studieprogrammer på bachelornivå 

og lavere er såkalte åpne studier hvor 

opptakskravene er fullført videregående 

skole eller tilsvarende. På grunn av dette 

registreres ikke snitt fra videregående 

skole i våre systemer da det ikke er 

nødvendig for opptak. Vårt 

personvernombud er enig i denne 

vurderingen. ONH vil vurdere behovet 

for å registrere snitt fra videregående 

skole neste studieår,  

og se på mulighetene og 

handlingsrommet vi har.  

 

Antall studenter som har søkt med annen 

kompetanse enn generell 

studiekompetanse var 274 høsten 2021. 

Da vi har en betydelig andel 

nettstudenter som har en langt høyere 

snittalder enn våre søkere på 

campusprogrammer i Oslo, er dette en 

viktig indikator for oss. Vi har gode 

rutiner for å behandle disse søkerne, og 

vil følge utviklingen for denne 

indikatoren nøye framover.  

 

På masterprogrammet er det 

konkurranse om studieplassene og der 

rangeres søkere etter snitt. Studieåret 

2021/22 er første år med gjennomføring 

av masterprogrammet. Snittet endte på 

3,09 (A=5). Det er for tidlig å vurdere om 

denne startkompetanse (dvs. snitt fra 

bachelorprogrammet du søker opptak på 

grunnlag av) er tilfredsstillende, men vil 

være et sentralt vurderingspunkt i de 

fremtidige vurderingene knyttet til 

masteropptaket.

 

 

 

6.2 Studentopptak 
 

Søker- og studenttall 

Antall søkere ved studiestart høsten 2021 

økte med over 200 studenter 

sammenlignet med året før. Det var noe 

variasjon mellom studieprogrammene. 

Høsten 2021 markerte også starten for 

flere nye studieprogrammer på 

høyskolen. Disse inkluderte en bachelor 

og årsstudium i statsvitenskap, økonomi 

og administrasjon, 

organisasjonspsykologi (kun bachelor) 

og digital markedsføring og ledelse. Det 

var kort tid mellom 

akkrediteringstidspunktet og opptaket, 

og dette påvirket resultatene. I likhet 

med søkertall, har antall studenter på nett 

økt i perioden. 

Opptaket viste at det er lettere for 

høyskolen å etablere nye programmer på 

nett, og dette er nyttig innsikt som 

underlag til arbeidet med 

studieporteføljeutvikling. Markedet 

oppleves som noe usikkert etter covid-
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perioden, og høyskolen opplever en 

utfordrende konkurransesituasjon for 

stedlige studier. Opptaket til nettstudier 

har økt proporsjonelt mer, noe som 

sannsynligvis henger sammen med 

mindre konkurranse fra offentlige 

institusjoner i dette markedet.  

 

Konverteringsgrad – fra søkere til 

studenter   

I store trekk viser vår statistikk på 

konverteringsgrad store forskjeller 

mellom nett- og stedlige studier. 

Konverteringsgraden viser hvor stor 

prosentandel av søkerne som har takket 

ja til sitt tilbud om studieplass. 

Nettsøkerkonverteringen høsten 2021 

viste en konvertering på 54%, mens 

vårens opptak 2022 økte til 57%. Høsten 

2021 for stedlige studier viste derimot en 

konvertering på kun 44%.   
 

Per institutt ser man at høyskolen møter 

størst konkurranse i arbeidet med å 

konvertere våre  

søkere til studenter innenfor økonomi og 

administrasjon.  
 

Relevante statistikker er tilgjengelig for 

seksjonen for rekruttering og opptak, 

samt for instituttene,  

i et Power BI Dashboard utviklet før 

opptaket høsten 2021. Høyskolen tar 

sikte på å bygge opp en historisk oversikt 

over denne utviklingen fremover.  
 

Periodens statistikk gir nyttig innsikt i vår 

evne til å rekruttere søkere som har søkt. 

Live dashbordet gir muligheter for å sette 

inn tiltak under opptaket, noe som er 

viktig i den konkurranseutsatte 

posisjonen vi befinner oss i. Når det 

gjelder økonomi og administrasjon og 

deres konverteringsgrad, kan dette tyde 

på at disse søkere er mindre trofaste til 

sitt valg av studium og/eller at det er flere 

muligheter i markedet for disse studiene 

på sted og nett.  
 

Seksjonen for rekruttering og opptak skal 

jobbe med flere tiltak for å øke 

konverteringsgraden, inkludert å skape 

betryggende innhold for våre søkere i 

ulike medier i perioden som kommer. 

Seksjonen skal også igangsette en 

undersøkelse som sendes ut til de som 

takker nei til studieplass  

ved ONH for å skaffe større innsikt i 

årsaken til dette.  
 

Frafall mellom «takket ja» og 

«student»  

Denne statistikken viser antallet som først 

takker ja til sin studieplass for så å takke 

nei. Dataen viser igjen at nettsøkere 

skiller seg vesentlig ut. Her er det 10% 

lavere avbrudd blant nettsøkere enn 

stedlige søkere høsten 2021.  
 

Vurdering av studentopptak 

Seksjonen for rekruttering og opptak 

jobber iherdig med å senke 

avbruddsstatistikken og er  

ikke fornøyd med nivået for avbrudd før 

den ligger betydelig lavere dagens nivå. 

Seksjonen har  

et stort fokus på søkeroppfølging og 

innhold. Til dette arbeidet skal det 

utvikles en mer nyansert statistikk i 

kommende periode som hensyntar de 

søkere som takker ja til et betinget tilbud 

om studie-plass, men som ved 

oversendelse av nødvendig 

dokumentasjon ikke oppfyller 

opptakskravene.  
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6.3 Studieinformasjon 
 

Relevant og korrekt informasjon til 

potensielle søkere og nye studenter 

Det skal være lett å orientere seg på 

hjemmesiden til ONH, og enkelt å få 

hjelp dersom man trenger det. Våre 

rådgivere er tilgjengelige på telefon, e-

post, chat, personlig veiledning, 

infomøter og på åpen dag og lignende 

arrangementer. 94% svarer at de fant det 

de lette etter på hjemmesiden i 

oppstartsevalueringen gjort umiddelbart 

etter studiestart høsten 2021. Det er ikke 

registrert avvik  

i forbindelse med feilinformasjon til 

interessenter eller søkere for oppstart 

høsten 21 eller våren 22. 
 

Informasjon til potensielle søkere og nye 

studenter har vært tilfredsstillende i 

perioden. Seksjonen for rekruttering og 

opptak ønsker å utvikle mer innhold på 

hjemmesiden og andre flater for å 

minske behovet for å ta kontakt med 

høyskolen for å få svar på enkle spørsmål. 

 

Studentenes opplevelse av 

informasjon og dialog med Oslo Nye 

Høyskole  

Oppstartsevalueringen gir god innsikt i 

hvordan studentene har opplevd 

informasjonen og dialogen de har hatt 

med ONH før de startet og i forbindelse 

med studiestart. I perioden er det for 

første gang sendt ut en 

oppstartsevaluering for våropptak, noe 

som har gitt viktig innsikt når det gjelder 

kvaliteten på høyskolens arbeid inn mot 

denne interessent- og studentgruppen. 

Det ble benyttet ulike 

informasjonskanaler og evalueringer, noe 

som gir opptaks- og studieseksjonen 

viktig innsikt i hvilke kanaler som skal 

brukes, og hvordan, ved neste opptak.  

 

Oppstartsevalueringen viser at 93% av 

søkerne scorer ONH til 5 (av 7) eller 

høyere på spørsmålet om hvor fornøyde 

de var med behandlingstiden av deres 

søknad. I snitt svarer studentene 5,73 på 

spørsmålet om opplevelsen av 

oppfølging de fikk etter at de hadde søkt. 

 

Våropptaket 2022 (kun nett) 

Høyskolen har som nevnt gjennomført en 

egen oppstartsevaluering for studentene 

som startet våren 2022 for første gang. 

89% av disse studentene svarte at de fant 

svar på det de trengte på nettsiden. Det 

er dermed færre enn de som søkte 

høsten 21 (94%). Resultatet er fortsatt 

svært godt, men markedsseksjonen og 

seksjonen for rekruttering og opptak 

jobber kontinuerlig med å forbedre 

innhold og brukeropplevelsen. Det 

vurderes blant annet endringer i 

søknadsskjemaet og en mulig test av 

hjemmesiden i neste periode. 

 

Vurdering av studieinformasjon 

Alt i alt, viser våre oppstartsevalueringer 

at søkere og interessenter er fornøyde 

med informasjon og dialog med ONH i 

søker- og oppstartsfasen. 
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6.4. Studiestart 
 

Studentenes opplevelse av studiestarten  

Stedlig studiestart høsten 2021 

      

Studieseksjonen har ansvar for 

gjennomføringen av studiestarten, 

fadderuka (i regi av studentrådet) og 

sender ut velkomstinformasjon. På 

spørsmålet «hvor fornøyd er du med det 

faglige etter studie-start?» i 

oppstartsevalueringen gir de stedlige 

studentene snittscore 5,57 av 7. Dette er 

et resultat vi er godt fornøyd med. På 

spørsmålet «hvordan opplevde du 

fadderuken?» ga respondentene en 

score på 4,42 av 7. Stort sett gis det 

positive tilbakemeldinger, men det er 

mange som ønsker mindre grupper, 

bedre informasjon om opplegget for 

hele uken, mer variert program og mer 

inkluderende faddere. 

På spørsmålet «hvor fornøyd er du med 

det sosiale i klassen din?» gir de stedlige 

studentene en snittscore på 4 av 7. Det er 

naturlig å anta at pandemisituasjonen har 

hatt innvirkning på dette resultatet, men 

det er uansett en score vi skulle sett var 

høyere. Vi har arrangert en rekke sosiale 

arrangementer i løpet av studieåret både 

på sted og på nett, men ser dessverre at 

det er dårlig oppmøte. Vi vil fortsette å 

jobbe enda mer målrettet for å skape et 

godt og inkluderende sosialt  

miljø neste studieår, og håper blant 

annet at flere kanaler for å informere om 

arrangementer og enda høyere 

involvering fra studentenes side vil bidra 

til dette.  

 

Digitalstudiestart for nettstudenter 

Det er studiestart for nettstudenter både 

høst og vår. For nettstudentene har 

undervisningen ikke vært påvirket av 

pandemihåndtering og restriksjoner. Det 

er likevel det er mange forhold utenfor 

studiene som har påvirket 

studiehverdagen og som derfor har hatt 

påvirkning på studieseksjonens arbeid 

med å få studentene vel igjennom 

studietiden på en så god måte som 

mulig. For å få studentene godt i gang på 

nettstudier ble det ved studiestart både 

høst og vår arrangert digitale 

studiestarter på alle institutter. Digital 

studiestart tilbys på ulike tidspunkter i 

oppstartsperioden slik at alle skal ha 

mulighet til å delta. Nettstudentene får på 

studiestarten mulighet til å møte 

studentrådgiver, nettlærer og 

medstudenter. De får også omvisning i 

Qybele og får blant annet  

vite hvor de finner kurs i studieteknikk, 

skrivekurs og kollokviesystemet.  
 

Nytt dette studieåret var at forening for 

nettbaserte studenter i samarbeid med 

studentlivs-koordinator arrangerte 

fadderdager for alle nettstudenter. Her 

fikk nettstudentene mulighet til  

å bli kjent med hverandre gjennom blant 

annet musikk-quiz, Kahoot og bli-kjent-

bingo. I tillegg fikk studentene en 

introduksjon til foreningen for 

nettbaserte studenter, og medlemmer av 

foreningen delte tips og verdifull erfaring 

om det å være nettstudent. Et viktig fokus 

var å få de nye studentene til å delta 

aktivt i samtaler og leker. De ble derfor 

delt inn i mindre chat-rom på deler av 

opplegget og gitt ulike diskusjons- og 

refleksjonsoppgaver.  

 

Back-to-school-arrangement 

I februar ble det igjen arrangert Back-to-

school for alle studentene. Dette er ment 

som et årlig arrangement for å få en god 
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start på semesteret etter juleferien, både 

for studenter på sted og  

på nett. 
 

Det ble arrangert ulike faglige foredrag 

med ansatte fra fagstaben, blant annet 

om studieteknikk og om mindfullness, for 

å motivere studentene for det 

kommende semesteret. I tillegg ble det 

holdt en presentasjon hvor to av 

høyskolens studentrådgivere fortalte litt 

om hva som skjer om man havner bak 

planlagt studieprogresjon, 

konsekvensene av forsinkelsen og 

hvordan vi kan hjelpe studentene til å 

finne tilbake til en god studieprogresjon. 

Det ble holdt en presentasjon hvor to 

studenter delte sine tips for god 

studieteknikk, erfaring om hva som 

fungerte bra/dårlig, og hvordan komme 

seg igjennom studietiden på en god 

måte. Det ble i tillegg arrangert et 

seminar om ytringsfrihet og politisk vold i 

regi av ISIR som var åpent for alle 

studenter, og andre ulike sosiale 

aktiviteter for studentene både på nett og 

sted. Foreningen for nettbaserte 

studenter hadde et sosialt opplegg med 

blant annet Kahoot, bli-kjent-leker og 

diskusjonsspørsmål mens sosialkomiteen 

inviterte til film og pizza på Loftet.  

 

Vurdering av studiestart 

Studieseksjonen er fornøyd med 

gjennomføringen av studiestart, og 

særlig at det for første gang er  

blitt arrangert fadderdager for 

høyskolens nettstudenter. Seksjonen vil 

også ha et bedre evaluerings-grunnlag 

fremover ettersom det nå er etablert 

oppstartsevaluering for studentene med 

oppstart i vårsemesteret. Back-to-school-

arrangementet var vellykket, dog med 

lavere oppmøte enn ønsket. 

 

 

6.5 Forbedrings- og utviklingsområder for 2022-23 

 

Studentinformasjon: Mer 

innholdsproduksjon i nyhetsbrev og til 

hjemmesiden for å trygge søkere under 

vurderings- og opptaksprosessen blir 

prioritert fremover.  

 

Opplæring av tillitsvalgte: Høyskolen 

skal ha fokus på opplæring av tillitsvalgte 

for å sikre godt engasjement rundt 

studiestart og sikre en god og trygg 

gjennomføring av fadderuka.  

 

Utvikling av Back-to-school: Høyskolen 

skal videreutvikle Back-to-school-

konseptet hvert vårsemester. Det 

iverksettes tiltak for å øke oppmøte. 
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7. Rammekvalitet – Ressurser og læringsmiljø 
Rammekvalitet omfatter det ressursgrunnlaget en utdanning rår over, så som lokaler, strukturer, regler, utstyr 

og hjelpemidler, samt det psykososiale og faglige miljøet utdanningen gjennomføres i. 

 

 

7.1 Fagmiljø 
 

Ved utgangen av 2021/2022 har høyskolen totalt 89,45 faglige årsverk, hvorav 30,25 

årsverk har førstestillingskompetanse og 24,2 av disse årsverkene er ansatt i hovedstilling. 

Når vi ser hvordan de faglige årsverkene inkludert faglig ledelse fordeler sin tid, ser vi at 

hovedfokuset er på undervisning og veiledning. 

 

 

Relativt mye av tiden til de faglig ansatte anvendes på fagadministrativt arbeid. Det har 

historisk vært hensiktsmessig å ha fagadministrative oppgaver distribuert, men etter flere 

år med vekst i både fagområder og studenter vil det være hensiktsmessig å vurdere 

sentralisering.  

 

 

 
 
 
 

Institutt 

 
2021/2022 

Faglig årsverk 
totalt 

Faglig årsverk 
kvinner 

Førstestillingskompetanse 
årsverk 

Professor- og  
dosentårsverk 

HELSE 19,3 13,4 4,3 årsverk   

ISIR 13,30 3,8 7,35 årsverk 3,32% (0,45 årsverk) 

PSY 49,3 34,35 14,1 årsverk 6% (2,9 årsverk) 

ØKAD 7,3 3,3 4,5 årsverk 2,50 % 

17,85
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23,39
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Å vedlikeholde og bygge robuste 

fagmiljøer er viktig for oss. For å lykkes 

godt med det i den fasen vi er i nå, er 

arbeidet med å styrke det tverrfaglige 

samarbeidet et viktig tiltak, spesielt innen 

nye fagområder. Som det fremgår av 

tabellen er fagmiljøet på økonomi og 

administrasjon lite. Det er naturlig da 

instituttet er nyetablert og vil i 

oppbyggingsfasen være mer sårbart med 

tanke på enkeltpersoners ansvar og rolle. 

Det har derfor vært viktig å ta ut 

potensialet i faglig tilgrensede og 

overlappende fagområder som både 

sikrer mer solide fagmiljøer, generer 

ideer og identifiserer synergier innen 

både forskning og undervisning på tvers 

av institutt og studieprogram. Økonomi 

og administrasjon tangerer faglig 

tematikk innen både psykologi og 

statsvitenskap.  

Studieåret 2021-22 har det blitt etablert 

tverrinstitusjonelle forskningsgrupper, og 

det arbeides mer systematisk med felles 

tematikk innen flere studieprogrammer 

knyttet til både forskningsmetode og 

ordninger for internship. Dette arbeidet 

skal videreføres med ytterligere intensitet 

neste studieår.   

 

 

 

7.2 Utdanningsfaglig kompetanse og utvikling 
 

Sentralt i vår utdanningsstrategi for 

perioden 2020-2025 står det at 

høyskolen skal videreutvikle og styrke 

våre fagansattes 

undervisningskompetanse for å kunne 

tilby fleksibel og studentaktiv 

undervisning av høy kvalitet i fysiske og 

digitale rom. For å følge opp 

utdanningsstrategien ble det gjennom 

studieåret 2021-22 arbeidet med både 

rutiner for onboarding og revisjon av kurs 

i pedagogisk basiskompetanse. 

Restrukturering av våre rutiner for 

onboarding  

I løpet av tiden med koronapandemi var 

høyskolen i stor vekst. Dette resulterte 

blant annet i en kraftig økning i antallet 

nyansettelser i våre fagavdelinger. Det 

ble da pilotert en rutine for onboarding 

av fagansatte. Gjennom studieåret 2021-

22 har vi videreutviklet og strukturert 

dette, og har i stor grad flyttet disse 

rutinene over i fysiske rom hvor vi møtes 

ansikt til ansikt. Systemet for onboarding 

består av tre elementer hvis mål er å 

tidlig etablere et felles språk og 

kvalitetskultur med fokus på studentenes 

læring, og sikre at våre nyansatte raskt 

tilegner seg kunnskap og ferdigheter 

som gir trygghet i rollen som undervisere 

i fysiske og digitale rom.  

 

I løpet av studieåret 2021-22 er det om 

lag 20 nyansatte som har vært gjennom 

store deler eller hele onboardingløpet 

som består av følgende:  

 

Onboardingsamtaler med 

prosjektledere for hhv. digital læring og 

pedagogisk utvikling. Disse samtalene 

gjennomføres som to timelange møter 

hvor nyansatte i løpet av sine første uker 

ved høyskolen får en kort oppsummering 

av de mest sentrale digitale og 

pedagogiske prinsippene ved ONH, samt 

informasjon om nyttige digitale ressurser, 



 

 
23 

kompetansehevende tilbud og hvor de 

kan henvende seg for å få støtte ved 

behov.  

 

Onboardingkurs med prosjektledere for 

hhv. digital læring og pedagogisk 

utvikling. Disse kursene er på tre timer 

hver. De går mer i dybden, og fasiliterer 

aktivt arbeid individuelt og i grupper. 

 

Veiledning på videoforelesninger: 

ONHs digitale ambisjon gjør at nyansatte 

raskt utfordres på å lage læringsvideoer. 

Dette har vi sett er utfordrende for 

mange både pedagogisk og teknisk. 

Derfor forsøker vi å gi de som skal lage 

videoforelesninger veiledning når de er i 

oppstarten av dette arbeidet.   

 

I kvalitetsrapporten for 2020-21 var et av 

de definerte tiltakene å implementere en 

fadderordning for nye fagansatte. Dette 

er løst ulikt ved de ulike instituttene. Ved 

institutt for psykologi og institutt for 

helsefag er dette gjennomført ved at nye 

ansatte får en erfaren fagansatt som 

fadder. Ofte har dette vært en av dem de 

deler kontor med slik at terskelen for å 

spørre om stort og smått har vært lav.  

Ved de to andre instituttene er ikke 

fadderordningen formalisert da de i 

perioden ikke har ansatt så mange nye 

fagpersoner. De har derfor løst behovet 

gjennom tett oppfølging fra nærmeste 

leder eller programansvarlig.  

 

Vi mener det er grunn til å konkludere 

med at høyskolen per i dag har en solid 

og velprøvd prosess for onboarding av 

fagansatte som vi anser som et etablert 

system som er i drift og leverer etter 

intensjonen. 

 

Revisjon og oppstart av nytt kurs i 

pedagogisk basiskompetanse  

I 2019-20 og 2020-21 gjennomførte ONH 

sine første to interne kurs i pedagogisk 

basiskompetanse.  

 

I lys av evalueringer og erfaringer fra 

disse kursene, samt oppdatering av 

høyskolens strategi for utdanning ble det 

bestemt at det var behov for en 

revidering. En gruppe bestående av 

prosjektleder for digital læring, 

pedagogisk kontakt ved institutt for 

psykologi og prosjektleder for 

pedagogisk utvikling foretok derfor 

høsten 2021 en revisjon av kursets 

læringsmål, innhold og organisering.  

 

De sentrale ambisjonene for revisjonen 

var som følger:  

• Justeringer av kursets læringsmål.  

• Revisjon av kurslitteraturen i lys av 

læringsmål og oppdatert forskning. 

• Økt fokus på utvikling og 

kompetanseheving knyttet til 

digitalundervisning – i tråd med 

skolens strategiske ambisjon om å 

være Norges ledende tilbyder av 

fleksibel utdanning.  

• Nærere relasjon mellom 

onboardingprogram for fagansatte 

og kurs i basiskompetanse.  

• Involvere flere fagansatte som 

kursholdere. 

• Utarbeide en mer smidig form for 

vurdering av kursdeltakernes 

kompetanse ved kursslutt. 

 

Inneværende kurs har 24 deltakere, og 

det er foreløpig arrangert fire samlinger 

bestående av  

tre moduler i løpet av kursets første 

halvår. 22 av deltakerne har levert inn og 

fått godkjent et utviklingsprosjekt som 

skal gjennomføres og evalueres i løpet av 

kurset, og samtlige grupper har levert 

plan for kollegaveiledning.  
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Resultatet av revisjonen er foreløpig ikke 

evaluert og behandlet i sin helhet, men 

samlingene som er evaluert har fått 

følgende skårer av deltakerne:  

Modul 2 – aktiv og sosial læring: 4,5 (av 5 

mulige), 18 respondenter av 22 deltakere 

Modul 3 – emnedesign i Qybele: 4,8 (av 5 

mulige), 12 respondenter av 23 deltakere 

 

Vi er svært fornøyde med resultatene så 

langt. Kurset vil evalueres i sin helhet 

etter at samlinger og vurdering av 

deltakerne er gjennomført 1. semester 

2023.  
 

 

 

Oversikt over fagansattes utdanningsfaglige kompetanse på institutt og institusjon ved 

utgangen av studieåret 2021/22.  

Institutt  Antall faglig ansatte Antall ansatte med gjennomført eller påbegynt 
kurs i pedagogisk basiskompetanse eller 

tilsvarende  

HELSE 29 21 

ISIR  20  20 

PSYK 60 50 

ØKAD  12 11 

Alle fagansatte  121 102 

 

 

7.3 Infrastruktur 

Egnede lokaler og fasiliteter som er 

nødvendige for 

utdanningsvirksomheten 

Høsten 2021 var fortsatt preget av 

coronatiltak, mens tiltakene ble lettet i 

løpet av våren 2022. Det ble gradvis 

åpnet for stedlig undervisning, men vi lot 

studentene fortsette å ha tilgang til 

digital undervisning en periode frem til vi 

kunne åpne for fullt. 

I perioden har høyskolen fortsatt leid 

undervisningslokaler og kontorer på 

campus Lovisenberg. Det er også utvidet 

kontorlokaler til et bygg ved siden av 

høyskolebygget, og noe av 

undervisningen for en av våre klasser 

som trenger tilgang til massasjebenker 

ble flyttet til tilrettelagte undervisnings-

lokaler på Bislett i samme bygg som 

Sonans Utdanning.  

 

Det er i tillegg arbeidet med å sikre 

muligheter for streaming i alle klasserom 

i perioden.  

 

I medarbeiderundersøkelsen «Peakon» 

har vi to faktorer på dette under 

delområdet Miljø. De er følgende: 1) Når 

jeg trenger en pause finnes det steder 

hvor jeg kan prate og slappe av sammen  

med andre. 2) Jeg har materialet og 

utstyret jeg trenger for å gjøre en god 

jobb. Benchmarkscore for begge 

faktorene er 7,3 til sammen. Høyskolen 

scoret 6,9 i september 2021 og 7,1 i mai 

2022. Det er gledelig med en økning og 
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vi ser at det er store forskjeller mellom de 

ulike organisatoriske enhetene på 

høyskolen. Dette kan tyde på at vi må 

kommunisere bedre muligheten for å 

tilrettelegge arbeidsplassen individuelt, 

samt opplyse om hvilke lokaler vi har og 

hvordan de kan benyttes.   

 

Fra studentperspektivet bruker vi 

resultatene i NOKUTs studiebarometer. I 

år scoret våre studenter 3,6 av 5 når det 

gjelder hvor fornøyd de er med våre 

fysiske lokaler. Snittet nasjonalt er 3,7. Vi 

håper at klasseromsoppgraderingene vil 

ha en effekt på neste års resultat. I tillegg 

har vi pusset opp alle grupperommene i 

løpet av sommeren.  

 

 

Tilrettelegging for særskilte behov 

og universell utforming 

Høyskolen har stort fokus på å 

tilrettelegge for studenter med særskilte 

behov, og jobber kontinuerlig med 

hvordan vi på best mulig måte kan sørge 

for at alle skal kunne ta høyere  

utdanning på lik linje, uavhengig av 

hvilke utfordringer den enkelte student 

måtte ha.  

Høyskolens lokaler er utformet slik at 

behovene til blant annet rullestolbrukere, 

svaksynte og hørselshemmede er 

ivaretatt, og tilbyr ulike digitale løsninger 

i Qybele med utgangspunkt i universell 

utforming som gjør at høyskolen også i 

de digitale rom ivaretar nødvendig 

tilrettelegging.  

 

Studentene søker via «Mine saker» i 

Qybele, hvor riktig saksbehandler fatter 

vedtak. I studieåret 2021-22 har ingen 

saker vedrørende tilrettelegging blitt 

påklaget til klagenemnda. I de tilfeller 

hvor det har vært misnøye ved vedtaket, 

har saken blitt løst på saksbehandlernivå. 

 

Individuelle tilretteleggingstiltak som ofte 

går igjen, er ekstra tid på eksamen, 

mulighet for å sitte på eget/mindre rom 

på stedlig eksamen eller en muntlig 

eksamen i stedet for skriftlig. Høyskolen 

har også fattet individuelle vedtak på 

teksting av undervisningsfilmer, 

tegnspråktolk i forelesning samt 

oppmerking og bedre tilpasset lys for 

svaksynte. 

 

Høyskolen har også laget et skjema på 

nettsiden som kan fylles ut av 

interessenter som trenger tilrettelegging 

for å kunne studere. Høyskolen 

oppfordrer alle til å søke om dette før 

man eventuelt blir student, slik at vi kan 

avklare så tidlig som mulig om vi kan gi 

den potensielle studenten den 

tilretteleggingen som vedkommende 

trenger.  

 

 

Utvikling og drift av digital 

infrastruktur 

I 2020 ble det inngått avtale om 

tidsskrifttilgang for vitenskapelig ansatte 

og studenter, og i 2021-22 har det 

fortløpende blitt vurdert å utvide denne 

tilgangen, spesielt gitt vårt nye 

fagområde - økonomi og administrasjon.  

 

 

Vurdering av bibliotekstjenester – 

lærings- og ressurssenter 

Studiebarometeret viser at høyskolen 

scorer lavt på spørsmål tilknyttet 

bibliotek, og tilfredsheten med bibliotek 

og bibliotekstjenester er et av punktene 

som har størst avvik fra 

landsgjennomsnittet. Høyskolen scorer 

1,2 under nasjonalt gjennomsnitt. 
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Høyskolen prioriterer å se på muligheter 

for å styrke samarbeidet med 

Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH). 

En mer oversiktlig informasjonsside på 

høyskolens nettside er etablert, som på 

en bedre måte forklarer studentenes 

tilgang til høyskolens bibliotekstjeneste 

og hvordan ressursene  

kan brukes når man ikke er på campus 

Lovisenberg. Informasjonssiden er 

kvalitetssikret gjennom samarbeidet med 

LDH. 

 

Høyskolen vurderer fortløpende vår 

tilgang til digitale tidsskrifter, spesielt gitt 

vårt nye fagområde. Følgende er kjøpt 

inn for første gang i 2021 gjennom 

høyskolens avtale med UNIT: Sage, 

Springer, Taylor and Francis, Wiley og 

APA-Psycharticles (utenom UNIT). 

 

Vi ser en økning i tilfredshet når det 

gjelder utstyr og hjelpemidler i 

undervisningen med 0,2 poeng 

sammenlignet med nasjonalt 

gjennomsnitt i 2019 i studiebarometeret. 

 

 

Vurdering av studieadministrative 

tjenester 

Kommunikasjon: Studentene og 

høyskolen kommuniserer via Qybele, 

herunder via både meldinger og «Mine 

saker».  For å sikre enda bedre 

informasjonsflyt når det gjelder slike 

meldinger har vi laget et årshjul for 

kommunikasjon. Nyhetsbrev sendes ut 

månedlig og er skreddersydd for 

studenter på sted og på nett. Disse gir 

informasjon om blant annet 

arrangementer den neste måneden, 

podcaster, foreningsarbeid, nytt fra 

studentrådet, læringsmiljøprisen, 

skrivekurs, Qybele-nyheter og har en  

fast spalte fra karriererådgiver. I løpet av 

studieåret har andel studenter som har 

åpnet nyhetsbrevet vært god. Blant 

nettstudentene har åpningsprosenten 

vært mellom 50-65%, mens den har vært 

mellom 50-80 % blant de stedlige 

studentene.  

 

Studentmedvirkning: De tillitsvalgte 

velges inn i ulike verv på høyskolen, 

herunder blant annet høyskolestyret, 

studieutvalget, LMU, LOKUT og 

klagenemnda. Tillitsvalgtopplæringen 

ble gjort hybrid i år, slik at også 

nettstudentene fikk delta. Vi har fått 

representanter til alle verv, men vi ser at 

det er en utfordring å få dem til å stille på 

møter tilknyttet vervet sitt. Årsaken til et 

lavt oppmøte er ofte at møtet kolliderer 

med jobb, eller at de ikke har hatt tid til å 

forberede seg. For å sikre at vi får 

representasjonen og studentmedvirkning 

hvor det er nødvendig, vil vi forsøke å 

lønne oppmøte på utvalgte møter.  

 

Når det gjelder valg av tillitsvalgte ønsker 

vi enda større engasjement rundt det å 

være tillitsvalgt. Ved å kontinuerlig jobbe 

med blant annet synligheten av både 

studentråd og tillitsvalgte, håper vi at 

flere studenter ønsker å stille til valg. 
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7.4. Læringsmiljø 

 

Fagansattes og studentenes 

opplevelse av fysisk læringsmiljø 

Fra et studentperspektiv omfatter 

NOKUTs Studiebarometer flere forhold 

vedrørende fysisk læringsmiljø og 

infrastruktur, herunder lokaler, utstyr, 

bibliotek og IKT-tjenester. Høyskolen 

scorer 3,6 av 5 poeng når det gjelder 

hvor godt fornøyde studentene er med 

lokalene for undervisning og øvrig 

studiearbeid, og har en nedgang på 0,1 

sammenlignet med nasjonalt 

gjennomsnitt i 2019. 

 

Studentene har gitt tilbakemelding på at 

det tidvis kan være noe utfordrende å 

finne ledige undervisningsrom eller 

grupperom. På bakgrunn av 

tilbakemeldingene har vi lagt inn en 

begrensning slik at studenter kun kan 

reservere for to timer av gangen, og ikke 

for mer enn to uker frem i tid. Vi har også 

gjennomført flere prosjekter for å bedre 

det fysiske læringsmiljøet i form av å male 

alle klasserom, installasjon av 

touchskjerm og streamingutstyr i alle 

klasserom, samt oppgradert WiFi-

nettverket.  

 

Fysioterapistudentene har flyttet 

klasserom til Bislett grunnet behov for 

undervisningsrom med 

behandlingsbenker. Som en konsekvens 

av dette opplever studentene mindre 

tilhørighet til campus ved at de ikke 

bruker de fasilitetene vi har, som for 

eksempel grupperom, lesesaler og 

lignende. Dette er uheldig, og det skal 

jobbes målrettet på faglig og 

administrativ side for å få studentene  

til å kjenne bedre tilhørighet til ONH 

neste studieår.  

Fagansattes og studentenes 

opplevelse av psykososialt 

læringsmiljø 

Et godt læringsmiljø er viktig for 

studentenes motivasjon, progresjon og 

psykiske helse. Til tross for at høyskolen 

kontinuerlig jobber med å sikre et godt 

sosialt læringsmiljø, er dette et av 

punktene vi har lavest score på i 

studiebarometeret. Vi scorer 0,5 poeng 

lavere enn landsgjennomsnittet når det 

gjelder det sosiale læringsmiljøet. Til 

sammenligning scoret vi i studieåret 

2020-21 0,1 poeng lavere enn 

landsgjennomsnittet. Tallene omfatter 

både studenter på nett og sted. 

Høyskolen kommer på tredjeplass 

nasjonalt sett på tilfredsheten med 

studieprogrammet de går på, men er 

nesten i bunn på spørsmålet om det 

sosiale miljøet på studieprogrammet (30. 

plass av totalt 36 høyskoler).  

 

I studieåret 2021-22 har høyskolen 

arrangert digitale arrangementer, men 

oppmøtet har vært beskjedent. Det lave 

oppmøtet kan dels skyldes pandemi og 

restriksjoner, men dette har også vært en 

utfordring før pandemien. Også etter at 

campus åpnet, har oppmøtet på faglige- 

og sosiale arrangementer fortsatt å være 

lavt. Mye kan trolig skyldes at de ikke har 

blitt kjent med sine medstudenter eller at 

motivasjonen er lav. 

 

I høyskolens interne studentevaluering 

har vi jevnlig stilt spørsmål om hvordan 

studentene har det. På dette spørsmålet 

har svaret ligget nokså jevnt rundt 5,4, 

men fikk en nedgang til 4,7 i november 

2020 etter det første halve året med 

pandemi. Det samme resultatet fikk vi i 
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juni 2021. For nettstudentene har det 

ikke vært særlig utslag på grunn av 

pandemien, og resultatet har ligget 

mellom 5,2 og 5,4 fra november 2018 til 

juni 2021. Det er naturlig å tenke seg at 

spesielt for de stedlige studentene ble 

pandemien et større brudd med 

forventningene om hvordan 

studiehverdagen ville bli, enn det den ble 

for nettstudentene. 

 

I vårt arbeid med det psykososiale 

læringsmiljøet plikter vi blant annet å 

forhindre og forebygge trakassering. I 

forbindelse med dette stilte vi for første 

gang spørsmålene “opplevde du noen 

form for diskriminering under 

fadderuken” og “opplevde du 

drikkepress” i opptaksevalueringen for 

høsten 2021. Evalueringen viser at 3%, 

som tilsvarer 5 studenter, svarte at de 

hadde opplevd diskriminering, og 8% 

svarte at de hadde opplevd drikkepress. 

Vårt måltall er 0%. Ut fra fritekstsvarene 

forstod vi at dette omhandlet en situasjon 

vi også mottok varsel om, og som ble 

håndtert i forbindelse med fadderuken. 

Som et resultat av denne situasjonen har 

vi sett behov for bedre opplæring av 

fadder-styret og faddere, slik at de sikrer 

god inkludering under hele 

fadderarrangementet og at de er godt 

kjent med retningslinjer for mottak av 

varsler fra fadderbarn. 

I vårt arbeid med forhindring av 

trakassering og mobbing har vi blant 

annet også opprettet en egen 

varslingsside på nettsiden, slik at 

studentene har flere kanaler å melde fra 

gjennom. I løpet av studie-året har 

«Læringsmiljø» blitt opprettet som en 

egen kategori i «Mine saker», hvor 

formålet er at de ulike kanalene å si ifra 

på blir enda tydeligere. Det er også 

igangsatt et arbeid med å utarbeide 

retningslinjer for hvordan vi håndterer et 

varsel, samt rutiner for grundig 

opplæring og/eller informasjon rettet 

mot eksempelvis tillitsvalgte og faddere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
29 

Høyskolen har alltid fokus på det sosiale miljøet blant studentene, men har hatt ekstra 

fokus på dette i studieåret 2021-22 da vi vet at mange har slitt psykisk som en konsekvens 

av pandemien. Eksempler på ulike arrangementer som har blitt gjennomført er: 

 

 

Grunnet pandemien mener vi at det 

fremover bør fokuseres ekstra mye på 

studiestart. Målet er å bygge et godt 

klasse- og læringsmiljø fra starten av 

studietiden, og LMU har blant annet 

drøftet hvordan tillitsvalgte kan etablere 

et godt og tillitsfylt bånd til klassen sin. Til 

tross for at tallene indikerer at 

pandemien ikke har påvirket det 

psykososiale læringsmiljøet til 

nettstudentene, skal vi likevel jobbe for at 

det skal bli enklere for nettstudentene å 

komme i kontakt med hverandre, 

eksempelvis i Teams-grupper.  

Det er bred enighet om at vi skal fortsette 

med fysiske og digitale arrangementer, 

også i de tilfeller hvor det er få som  

 

deltar. Det jobbes aktivt både fra 

fagstaben og administrasjonen med å «ta 

tilbake» normaliteten i studiehverdagen, 

noe som også i en overgangsperiode vil 

ta tid. Positivt er det at eksempelvis 

studieturer er gjenopptatt, noe som vi 

mener har innvirkning på det 

psykososiale miljøet. Høyskolen håper og 

tror at nevnte tiltak og forbedringer vil ha 

en positiv effekt på studentenes sosiale 

læringsmiljø. 

 

 

 

 

Gruppenivå 

• Både stedlig og digital studiestart 

• SiO kommer på besøk rett etter studiestart 

• Kurs i studieteknikk 

• Fadderuke 

• Digital fadderuke 

• Back to school i januar, sted og digitalt 

• Julegrøt 

• Påskelunsj 

• Volleyballcup 

• Fotballcup 

• Quizkamp 

• Aktivitetsgruppe 

• Bålpanne i hagen 

• Filmkveld på loftet 

• Solidaritetsfest 

• Kollokviesystem 

• Faste sosiale arrangementer som:  

o Midttimeprat 

o Mandagssuppe 

o Onsdagskaffe på loftet 

o Digital onsdagskaffe med Kahoot 

o Digital yoga 

o Psykologisk friminutt 

Individnivå 

• Nettlærer 

• Introduksjon av programmets 

studentrådgiver 

• Åpen dør 

• Åpen telefon 

• Mine saker 

• Veiledning 

• Påminnelse på epost om å ta kontakt hvis 

man trenger noen å snakke med 

• Skriveveiledning 

• SiO rådgivning og helsetjeneste (evt. andre 

samskipnader for nettstudenter) 

• Oppsøke oppfølgning av forsinkede 

studenter 

• Nedbetalingsplaner 

• Individuell tilpasset tilrettelegging 



 

 
30 

Fagansattes og studentenes 

opplevelse av digitalt læringsmiljø 

 

Mens de fleste høyskoler og universiteter 

i Norge benytter internasjonale 

læringsplattformer som for eksempel 

Canvas, har ONH bygget sin egen 

plattform – Qybele. Qybele gir studenten 

oversikt over timeplan og progresjon, 

alle digitale læremidler, øvingsoppgaver, 

meldingssystem, gjennomføring av 

digital eksamen, sensur, opprettelse av 

kollokviegrupper, 

saksbehandlingssystem og annen 

kommunikasjon med høyskolen. Vi anser 

det som praktisk å ha en plattform som 

legger til rette for at all nødvendig 

informasjon finnes på et sted. 
 

To av områdene hvor vi har størst positivt 

avvik fra landsgjennomsnittet, er 

studentenes opplevelse av hvor godt den 

digitale læringsplattformen fungerer på 

studieprogrammet, samt de faglig 

ansattes kompetanse tilknyttet digitale 

verktøy. Her scorer høyskolen 

henholdsvis 0,9 og 0,8 poeng over 

landsgjennomsnittet, og vi er stolte av å 

ha utviklet en brukervennlig plattform 

som studentene trives med. Vi scorer 

også over landsgjennomsnittet både når 

det gjelder opplæring i digitale 

programmer og verktøy, samt 

opplevelsen av at digitale verktøy brukes 

på en slik måte at studenten aktivt blir 

involvert i undervisningen.  

Da campus gradvis åpnet igjen, kunne 

stedlige studenter delta i forelesninger 

på campus. Til tross for at vi ønsket 

studentene tilbake på campus, ønsket vi 

samtidig å være fleksible i en fortsatt 

utfordrende tid. Derfor ble 

undervisningen gjennomført som 

«hybrid-undervisning». Vi ser at flere 

fagansatte melder om at «hybrid-

undervisning» har vært utfordrende, først 

og fremst grunnet den nødvendige 

digitale kompetansehevingen på kort tid, 

men mest grunnet det å skape en tydelig 

faglig tilstedeværelse både i 

forelesningssalen og på nett, på samme 

tid.  

 

Vi ser at bruken av digitale løsninger 

jevnt over på alle instituttene har økt, og 

studieåret 2021/2022 var det første 

studieåret for institutt for økonomi og 

administrasjon. Instituttet har kun 

nettstudenter, og følgelig kun digital 

undervisning. Selv om vi har god erfaring 

med nettstudier, har dette året gjort oss 

flere erfaringer rikere når det kommer til 

å tilby studier som kun er på nett. 

Emneevalueringene viser generelt at 

studentene er svært fornøyde med 

bruken av digitale læremidler, og at de 

ønsker seg mer av dette i 

undervisningen. Likevel ser vi av 

tilbakemeldingene fra studentene jevnt 

over på instituttene at flere ønsker bedre 

kvalitet på digitalt undervisningsmateriell. 

Dette er tilbake-meldinger som flere av 

instituttene melder om, og er et tema 

som enkelte emneansvarlige selv har hatt 

et kritisk blikk på. Følgelig vil 

profesjonalisering av 

undervisningsmateriell bli en viktig 

prioritering i kommende emnerevisjoner. 

 

Instituttene har tatt i bruk andre digitale 

programmer som Eduflow, Mentimeter 

og Miro board. Podcast-foredrag har fått 

positiv omtale blant studentene, noe som 

også bidrar til en mer uformell samtale 

med studentene. Selv om vi ser at 

læringsdesign og studentaktive 

læringsformer i økende grad blir 

digitalisert ved alle instituttene, uttrykker 

likevel stedlige studenter ofte at de 
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foretrekker seminar fremfor webinar. 

Høyskolen forsøker å tilrettelegge for 

studentenes ønsker så langt dette er 

hensiktsmessig. Samtidig kan det i 

enkelte tilfeller være mer fordelaktig å 

gjennomføre webinarer fremfor 

seminarer, slik at disse er felles både for 

studentene på nett og sted. Selv om 

digitaliseringen effektiviserer og 

tilgjengeliggjør undervisningsmateriell 

på en enklere måte, vil det fortsatt være 

fokus på å ikke glemme hvor viktig det er 

for de stedlige studentene å delta på 

fysiske undervisnings-aktiviteter. For å gi 

nettstudentene våre et tilsvarende godt 

studietilbud som de stedlige, også 

innenfor arbeidslivsrelevans, har eksterne 

virksomhetsbesøk blitt live-streamet. Et 

slikt arbeid har fordret stor grad av digital 

kompetanseheving hos de fagansatte 

som har gjennomført dette selv, med 

hjelp fra teknisk support på høyskolen. 

 

 

7.5 Forbedrings- og utviklingsområder for 2022-23 
 

Tverrfaglige synergier: Øke fokuset og 

satsningen på tverrfaglige samarbeid om 

felles undervisning der det er 

hensiktsmessig.   

Pedagogisk basiskompetanse: Følge 

opp evaluering av revidert kurs i 

pedagogisk basiskompetanse.  

Kunnskapsgrunnlag: Inkludere 

spørsmål om infrastruktur i 

spørreundersøkelser til studentene.  

Universell utforming: Fortsette arbeidet 

med å universelt utforme undervisningen 

i vår  

e-læringsplattform samt det fysiske 

læringsmiljø på campus.  

Tilrettelegging: Arbeide videre med å 

gjøre mulighetene for å søke om 

tilrettelegging bedre kjent blant våre 

studenter, samt automatisere en del av 

vår saksbehandling av vedtak som går 

over tid.  

Bibliotekstjenester: Videreutvikle 

samarbeidet med Lovisenberg Diakonale 

Høyskole for å sikre gode 

bibliotekstjenester for sted og 

nettstudenter.  

Studentmedvirkning: Utvidelse av 

Studentrådsstyret til å inkludere 

medlemmene fra LMU, Studieutvalget, 

LOKUT og Forskningsutvalget. Innføring 

av lønn for møtedeltagelse og 

studentrådets eget nyhetsbrev.  

Psykososialt læringsmiljø: Det er 

iverksatt flere tiltak og aktiviteter knyttet 

til det psykososiale læringsmiljøet både 

på gruppe- og individnivå. I det videre 

arbeidet blir det viktig å vurdere effekten 

av iverksatte tiltak og samtidig supplere 

med nye aktiviteter ved behov. Videre må 

det jobbes med å sikre at de 

psykososiale aspektet belyses på en god 

måte i prosjekter som igangsettes 

kommende studieår. 
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8. Digitaliseringskvalitet – fleksibilitet og digital innovasjon 

Digitaliseringskvalitet omhandler digitaliseringens påvirkning på arbeidet med å utvikle studieporteføljen og 

styrke utdanningskvaliteten både i et student-, ansatt- og systemperspektiv. 

 

8.1 Digitalisering for fleksibel utdanning 

Fleksibilitet gjennom digitalisering 

Oslo Nye Høyskole har en strategisk 

ambisjon om å være en ledende tilbyder 

av fleksible studier, med offensiv bruk av 

digitale løsninger. Gjennom studieåret 

2021-22 har ONH fokusert på det digitale 

utviklingsarbeidet på tre viktige områder 

for å nå denne ambisjonen: digital 

pedagogikk, innholdsproduksjon og 

læringsplattformen Qybele. Innenfor 

disse områdene har det blitt iverksatt og 

gjennomført flere viktige tiltak. Nedenfor 

følger et utvalg av disse tiltakene. Flere 

av disse presenteres mer utførlig i 

avsnittene nedenfor: 

 

Digital pedagogikk 

• Digitalgruppa2 har gjennomført to 

større prosjekter: ett for å sette 

retningslinjer og tips om produksjon 

av gode undervisningsvideoer, og ett 

om design av emner i 

læringsplattformen.  

• Kurset i pedagogisk basiskompetanse 

er revidert for å sikre sterkere fokus 

på digital læring.  

• Onboarding for teknologi og læring 

er gjennomført for alle nye fagansatte 

ved høyskolen, med gode 

tilbakemeldinger på kurset.  

• Det er lagt til rette for at fagansatte 

enkelt skal kunne ta i bruk 

studentaktiviserende digitale verktøy 

som Kahoot og Mentimeter. 

 

Innholdsproduksjon 

• Høyskolen har gjort innkjøp og 

planlegger tiltak for å sikre ansattes 

kompetanse og autonomi i 

produksjon av undervisningsvideoer.  

• Høyskolens studio er pusset opp for å 

sikre kvalitet i høyskolens mange 

medieproduksjoner, som podcaster, 

live-streams og undervisningsvideoer.  

• Workshop om videoproduksjon med 

ansatte ble avholdt i mai.  

 

Qybele 

• Utviklerteamet har fullført 25 sprinter 

og 93 brukerhistorier mellom mai 

2021 til mai 2022. Områdene som er 

viet mest utviklingsressurser er: 

Meldinger, Søknadsbehandling, 

Varsler, Undervisning, Eksamen og 

Kollokvie.  

• Resultatene fra teknisk gjennomgang 

av Qybele gjennomført av PwC er 

fulgt opp med to delprosjekter: ett for 

læringsplattformen, og ett for å 

adressere systemsvakheter.  

• En nyutviklet ansattundersøkelse ble 

gjennomført for å sikre 

brukerorientert utvikling, også av 

ansattsiden av systemet.  

 

 
2 Digitalgruppa består av høyskolens digitale kontakter 
på hvert institutt, og prosjektleder for digital læring. 



 

 
34 

Programvarerelatert utvikling og innholdsproduksjon 

Programvare 

I studieåret 2021-22 har det blitt enda 

enklere for ansatte å ta i bruk digitale 

verktøy for undervisning, både for 

stedstudenter og nettstudenter. Av 

standard verktøy tilbys det lisensbrukere 

for Zoom, Mentimeter, Kahoot og 

Eduflow til alle som har behov.  

Dette er kommunisert i både onboarding 

for teknologi og læring, Workplace 

(høyskolens intranett) og i andre kanaler. 

Utviklingen av både plattform, digitale 

verktøy og digitale læringsressurser 

gjøres med utgangspunkt i evalueringer 

og tilbakemeldinger fra både ansatte og 

studenter.  

 

Innholdsproduksjon 

Med innholdsproduksjon menes primært 

systemene for produksjon av video og 

lydfiler, både DIY-produksjon og 

ekspertisestøttet produksjon (PRO). 

Innholdsproduksjon rommer også 

systemene for produksjon av 

illustrasjoner, oppgaver, lydfiler, tekster, 

tilgang på bildebanker og annet til 

læringsplattformen.  

 

 

 

I perioden 01.05.21 – 01.05.22 er det 

lastet opp 1195 unike videoer i Qybele. 

Med 230 arbeidsdager i året, blir dette 

5,2 videoer per dag. Gode rammer for 

produksjon av video er derfor essensielt 

for det digitale undervisningstilbudet på 

ONH. 

 

PROSJEKT: «Emnedesign i Qybele» 

Alle høyskolens emner tilbyr et rikt 

innhold av digitale læremidler i 

læringsplattformen. For å sikre kvalitet, 

kvantitet og forutsigbarhet i oppbygning 

av emner, gjennomførte digitalgruppa et 

prosjekt for å fastsette høyskolens 

retningslinjer for design av emner i 

Qybele. Retningslinjene kan brukes i 

onboarding av nye fagansatte, som 

verktøy i revisjon av emner, og i kurset for 

pedagogisk basiskompetanse.  

En annen positiv effekt av å standardisere 

designet av emner er at det vil være 

smidigere å tilby valgemner på tvers av 

institutter, når studentene vet hva de kan 

forvente seg av emnet i Qybele. 

Prosjektet resulterte i en enkel mal i form 

en to-siders PDF. Innholdet tar for seg 

forslag til struktur og innhold, samt 

mengde innhold. Retningslinjene ble 

vedtatt i fagmøte 29.03.2022.
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8.2 Digital innovasjon i undervisning og læring 

 

Utdanningsfaglig digital 

kompetanse 

Det jobbes målrettet med å utvikle de 

fagansattes utdanningsfaglige digitale 

kompetanse. Dette inngår som en del av 

den helhetlige pedagogiske 

kompetanseutviklingen. I studieåret 

2021-22 er det gjennomført flere 

prosjekter som spesifikt bidrar til å heve 

kvaliteten i ONHs digitale pedagogikk. 

 

PROSJEKT: Revisjon av kurs i 

pedagogisk basiskompetanse   

For å styrke kursets fokus på digital 

undervisning ble prosjektleder for digital 

læring involvert i revisjon av kurset 

høsten 2021. Det ble utviklet en samling/ 

modul med fokus på emnedesign i 

Qybele. Et element i modulen er at alle 

deltagere må dra på digital utveksling til 

en annen læringsplattform, enten ved en 

akkreditert høyskole/ universitet, eller 

ved andre tilbydere av kompetanse (for 

eksempel Coursera eller EnkelEksamen). 

Målet med modulen er å stimulere til 

faglige diskusjoner om kvalitet i digital 

undervisning og design av emner i 

læringsplattformen.  

 

Videoprosjekt: Hva kjennetegner en 

god undervisningsvideo?  

Retningslinjer for omfanget av video i 

ONHs emner på nett sier 1 time video 

per studiepoeng. I tillegg kommer 

webinarer og andre digitale aktiviteter 

gjennom videostrømming. Video er en 

sentral del av både nett- og 

stedstudenters undervisningstilbud, og 

det er viktig å sikre videoenes kvalitet 

med tanke på produksjon og 

pedagogikk.  

 

Det rapporteres fra programnivå at flere 

fagansatte det siste året har opplevd økt 

selvstendighet og trygghet på sentrale 

digitale plattformer som Zoom, Kahoot, 

Mentimeter etc. og eksperimenterer også 

med nye ressurser og teknikker. Ved 

behov tilbys opplæring i nytt utstyr eller 

programmer, og ansatte får nødvendig 

teknisk støtte.  

 

Digital læringsplattform og digitale 

læringsarenaer 

Qybele er høyskolens selvutviklede 

studiesystem, med både 

læringsplattform, meldingssystem, 

systemer for opptak, faktura, 

evalueringer, eksamen, sensur og mer. 

For å utvikle og vedlikeholde Qybele, 

følger ONH agile utviklingsprinsipper. 

Utviklingssprinter på to uker 

gjennomføres hele året, etterfulgt av 

review-møter med domeneeksperter og 

høyskoleledelsen når sprinten er 

gjennomført.  

 

Tabellen gir en oversikt over områder 

som er jobbet med i studieåret 2021-22: 
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Delene av Qybele som er rettet mot 

studentene utvikles i stor grad på 

bakgrunn av studentens 

tilbakemeldinger og medvirkning. 

Studenter ved ONH kan melde sine 

ønsker, behov og andre tilbakemeldinger 

knyttet til læringsplattformen via flere 

kanaler:  
 

1. Undersøkelser av Qybele blir 
gjennomført årlig midt i 
høstsemesteret, med plattformens 
eget evalueringssystem.   

2. Via Mine Saker i Qybele kan 
studentene alltid melde sine 
tilbakemeldinger om plattformen, 
via egen kategori «Qybele – 
forslag og tilbakemeldinger».   

3. Når Qybeles utviklerteam står 
ovenfor større utviklingsprosjekter 
arrangeres gjerne brukertester 
og/eller workshops for å samle 
innspill fra studentene.   

4. Studentene kan melde inn saker 
om Qybele via råd og utvalg med 
studentrepresentasjon, som 
eksempelvis studieutvalget eller 
læringsmiljøutvalget.   

 

 

Eksempel på utviklingsarbeid: 

Kollokviegrupper i Qybele  

 

I Studiebarometeret for 2021 skårer ONH 

lavere enn ønsket på spørsmål om sosialt 

og faglig miljø. Grunnene til dette er 

sammensatte, og kan skyldes alt fra 

fysiske lokaler, stor andel nettstudenter  

og andre forhold. Som et tiltak for å 

bedre det sosiale og faglige miljøet blant 

studentene, ble det bestemt å utvikle et 

system for å danne kollokviegrupper i 

læringsplattformen. Tiltaket tar utgangs-

punkt i at ONH tror kollokviegrupper er 

positivt både faglig og sosialt, og kan 

skape varige sosiale relasjoner gjennom 

studietiden. Systemet ble lansert høsten 

2021 for både nettstudenter og 

campusstudenter.  
 

For å undersøke om systemet hadde 

ønsket effekt ble det gjennomført en 

spørreundersøkelse i slutten av 

semesteret, hvor i underkant av 900 

studenter svarte. Av studentene som 

hadde vært del av en kollokviegruppe, 
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hadde 29% benyttet systemet i Qybele. 

Basert på disse og andre tall fra systemet, 

kan vi estimere at omtrent 330 studenter 

tok del i kollokviegrupper høsten 2021, 

via Kollokvie. Av disse var det en liten 

overvekt av campusstudenter. På 

spørsmål om faglig og sosialt utbytte 

anga studentene en snittskåre på omtrent 

4,6 av 7, noe vi vurderer som bra. 

Studentene la også igjen innspill til 

hvordan systemet kunne forbedres, noe 

vi har tatt med i det videre 

utviklingsarbeidet.  

 

Læringsdesign og studentaktive 

læringsformer 

Arbeidet med læringsdesign ved ONH 

fokuserer på bruken av digital teknologi i 

utdanningene, og hvordan digital 

innovasjon i undervisning og læring kan 

fremmes gjennom samspillet mellom 

utdanningsfaglig digital kompetanse og 

mulighetene som digital teknologi gir. 

Nedenfor presenteres instituttvise 

eksempler på arbeidet med digital 

innovasjon i undervisning og læring. 

 

Institutt for statsvitenskap og 

internasjonale relasjoner (ISIR) tilbyr i 

dag samtlige studieprogrammer som 

nettstudier. Hvert emne (med noen få 

unntak av enkelte valgfrie emner) har en 

klar oppbygging med en rekke digitale 

læremidler (tekster, oppgaver, videoer, 

lydfiler etc.). Det meste av digitale 

læremidler er tilgjengelig også for 

stedlige studenter, noe som er med på å 

gi en stor grad av fleksibilitet.  

Det er også stor grad av fleksibilitet med 

tanke på at studenter har et stort "vindu" 

hvor de kan starte studiene. Emnene går 

hvert semester, og det er hyppige 

muligheter til å ta opp igjen eksamener. I 

emnene på ISIR har en rekke digitale 

læringsressurser blitt tatt i bruk for både 

sted- og nettstudenter. Eksempelvis ble 

videoforelesninger fra STAT1110 vurdert 

som noen av de beste på ONH. 

Studentenes tilbakemeldinger på bruk av 

podcast-foredragene i STAT1120 var 

også gode. For videre utviklingsarbeid er 

en spesifikk observasjon at 

tema/forelesninger med fordel kan deles 

opp i kortere videoer slik det er gjort i 

STAT1220 og flere andre emner. Dette er 

også i tråd med fokuset på effektivisering 

og fleksibilitet i det digitale tilbudet til 

nettstudentene generelt. 

 

Institutt for helse tilbyr 

studieprogrammer både på sted og nett. 

I et emne ved medisin  

1+5-programmet i medisinsk kjemi, har 

man utviklet digitale forelesningsartikler i 

Qybele med en kombinasjon av tekst, 

video og enkle selvrettende 

oppgaver. Studentene blir bedt om å 

jobbe seg gjennom artiklene til fastsatte 

tider i timeplanen, og de har dem også 

tilgjengelig om de vil gjøre det på et 

annet tidspunkt. Deretter møtes 

studentene til seminarer med 

oppgaveløsning der de kan få  

en dypere forståelse for fagstoffet. Til 

disse seminarene, har studentene tilbud 

om å delta enten fysisk eller digitalt. 

Erfaringen er at de fleste deltar fysisk, 

men dette kan ses i sammenheng med 

annen undervisning på de samme 

dagene slik at mange ikke rekker å reise 

mellom campus og hjemsted. Dette gir 

en fleksibilitet i studiehverdagen, både 

fordi studentene i større grad kan styre 

når og hvordan de vil studere, og også 

fordi det i større grad kan tilpasses 

individuelle nivåer. De som har behov for 

å bruke mer tid på å gjennomgå 

forelesningsartiklene, kan sette av tid til 

det uten at det vil gå ut over de som 
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trenger kortere tid. Dette i motsetning til 

tradisjonelle forelesninger der alle er i 

samme undervisningsrom. Høsten 2021 

var det en kombinasjon av 

forelesningsartikler og tradisjonelle 

forelesninger i emnet. Dette ga rom for 

sammenligning og evalueringer fra 

studentene om hva de foretrakk. Av 100 

respondenter svarte over 70 prosent at 

de trodde de hadde hatt best utbytte av 

forelesningsartiklene, mens under 20 

prosent mener de hadde hatt best 

utbytte av tradisjonelle stedlige 

forelesninger. 

 

På institutt for økonomi og 

administrasjon gjennomføres alle 

studieprogrammene kun som nettstudier. 

Fleksibilitet er en av grunnpilarene både 

når det kommer til studiemodell og 

undervisningsleveranser. Markedsføring 

er et fellesemne for instituttets 

studieprogrammer. Foreleser i dette 

emnet testet et webinar der det ble gitt ut 

case på forhånd som studentene skulle 

lese seg opp på. I webinaret ble det 

holdt en kort teoretisk introforelesning, 

før studentene ble delt inn i grupper i 

Zoom (break-out rooms). Her skulle 

studentene svare på spørsmål til caset 

som var direkte eksamensrelevante. 

Webinaret ble svært suksessfullt, 

oppmøte var medium, men 

tilbakemeldingene fra de som deltok var 

svært gode. Introforelesningen ble lagt ut 

som opptak,  

men selve sesjonen med gruppearbeidet 

var kun live. Dette vitner om at forelesere 

kan "friste" med eksamensrelevante 

caseoppgaver i webinarer som fordrer 

oppmøte. Møter man ikke opp, går man 

glipp av læringsnyttig forberedelse til 

eksamen, samt en spennende måte å 

forstå faget på. Dette er viktige tiltak å 

utforske i arbeidet med å videreutvikle 

læringsmiljøet, og legge til rette for 

oppnåelse av definert læringsutbytte 

gjennom studentaktiv læring. 

 

Institutt for psykologi tilbyr både 

studieprogrammer både på sted og nett. 

På mastergraden ved instituttet har det 

aller meste av undervisningen ved 

programmet i studieåret 2021-22 blitt 

gjennomført som såkalt "hybrid-

undervisning". Dette innebærer at 

undervisningen (forelesning/ seminar) 

ble gjennomført på campus for stedlige 

studenter, samtidig som det ble live-

streamet via programvaren Zoom for 

nettstudenter/stedlige som ikke kunne 

møte stedlig. 

For å gi nettstudenene tilsvarende godt 

studietilbud som de stedlige, også 

innenfor arbeidslivsrelevans, har også de 

eksterne virksomhetsbesøkene blitt live-

streamet. Dette er gjennomført ved at en 

teknisk ansatt ved høyskolen har deltatt 

og filmet gjennomføringen av de ulike 

besøkene. Ved å ha så høy grad av digital 

undervisning har det vært mulig for 

studentene å delta aktivt i undervisning 

sammen med de stedlige, og det har 

således vært en arena for et sosialfaglig 

miljø på tvers av studieplattform. 

 

En slik «hybrid-undervisning» har fordret 

en stor grad av digital og teknisk 

kompetanseheving hos de fagansatte, 

som har utført dette selv med nødvendig 

støtte fra teknisk ansvarlige på høyskolen. 

Den største utfordringen for 

underviserne var å skape faglig 

tilstedeværelse i to parallelle 

«modaliteter».  Erfaringene er viktig 

læring i arbeidet med å skape et godt 

læringsmiljø og studentaktiv læring i en 

hybrid kontekst. 
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Forskningsaktivitet innen digital innovasjon i undervisning og læring. 

 

I forbindelse med etablering av 

førstelektorprogram er det flere 

spennende forskningsprosjekter knyttet 

til forskning på egen undervisning med 

fokus på bruk av, og konsekvenser av, 

digital innovasjon i undervisningen.  

 

Prosjekt: Faglig og sosialt fellesskap 

hos nettstudenter 

Nettstudentene ved ONH har i hovedsak 

et digitalt og asynkront 

undervisningstilbud.  

Prosjektet undersøker om fleksibiliteten i 

undervisningstilbudet er noe som åpner 

for, eller  

setter begrensninger for, å delta i slikt 

fellesskap. Problemstillingen for den 

kvalitative studien er:  

“Hvordan opplever nettstudenter å være 

del av et faglig og sosialt fellesskap, og 

hvilken rolle  

spiller fleksibilitet for denne 

deltagelsen?”.  

 

Prosjekt: Utforsking og videreutvikling 

av ferdighetstrening ved institutt for 

psykologi. Sammenlikning av 

ferdighetstrening på sted og nett: Hva 

er felles, og hva er annerledes?    

 

 

Hovedmålet er å få et tydeligere bilde av 

hvilke elementer som gjør at 

ferdighetstreningen fungerer. Prosjektet 

tar utgangspunkt i emnene PSY3270 

Konsulterende psykologi og PSY4120 

Relasjonskompetanse og 

kommunikasjonsferdigheter. PSY3270 er 

et bacheloremne hvor 

ferdighetstreningen går over to dager, 

mens PSY4120 er et masteremne hvor 

ferdighetstreningen går over et helt 

semester.  

Disse forskjellene, samt forskjellene 

mellom sted og nett, danner grunnlag for 

analysene søkeren ønsker å 

gjennomføre. Prosjektet ønsker 

samarbeid med eksterne fagmiljøer for å 

kunne både høste og dele relevante 

erfaringer. Prosjektet er planlagt som fem 

faser med datainnhenting, analyse og 

revisjon fra høsten 2022 til høsten 2024.   

 

Arbeidet innen disse prosjektene vil 

brukes internt i fagmiljøene for å 

stimulere til gode faglige diskusjoner 

med digital undervisning og læring som 

utgangspunkt. Det har allerede blitt 

gjennomført både frokostseminarer og 

erfaringsdelinger med nevnte tema som 

er åpne for alle ansatte.  
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Studentenes evaluering av digital undervisning 

 

Studiebarometeret for 2021 viser at ONH er institusjonen i landet hvor studentene er mest 

tilfredse med den digitale undervisningen hvis vi sammenligner resultatene for alle 

utdanningsinstitusjoner som deltok i studiebarometeret.  

   

2020  

 

2021  

Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt involvert  

i undervisningen  

7.plass  1.plass  

De faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke digitale 

verktøy i undervisningen  

2.plass  1.plass  

Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som er  

relevante for fagområdet  

9.plass  9.plass  

Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på 

studieprogrammet mitt  

2.plass  1.plass  

Indeks Digitale verktøy  5.plass  2.plass  

IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-

tilgang)  

N/A  2.plass  

De tekniske løsningene for nettundervisningen fungerer godt  N/A  1.plass  

Underviserne har gode opplegg for nettundervisning  5.plass  1.plass  

Underviserne er flinke til å engasjere studentene i diskusjoner på 

nett  

10.plass  3.plass  

 

Når vi ser på absolutte tall, derimot, ser vi at ONH ligger ganske stabilt, med små 

endringer opp og ned fra 2020 til 2021. På fire påstander går skårene opp, mens på tre 

påstander går de ned. Summerer vi differansene på alle spørsmålene, går skårene opp 

0,24 poeng (skala 1-5). 
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Tabell: Påstander om digital undervisning fra Studiebarometeret 2020 og 2021 

 

Tallene knyttet til digital undervisning i Studiebarometeret indikerer at ONH gjør mye bra 

når det kommer til det digitale undervisningstilbudet, bruk av digitale verktøy, bruk av 

læringsplattform og ansattes digitale kompetanse.

 

Emneevalueringer – spørsmål om digitale læremidler  

Emneevalueringer fra høsten 2021 indikerer også at de digitale læremidlene i Qybele 

fungerer godt. Videoforelesningene for nettstudentene får gode evalueringer, bruken av 

digitale læremidler oppleves som nyttige og stedstudentene vurderer at det er god 

sammenheng mellom læringsressurser i Qybele og undervisningen.   

Ved neste emneevaluering vil spørsmålene om det digitale undervisningstilbudet justeres 

noe, for å sikre bedre innsikt i de viktigste delene av tilbudet, blant annet bruk av digitale 

verktøy. Dataene fra emneevalueringer er aggregert på høyskolenivå i figuren.    
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Nettlærerordningen   
 
Som nettstudent på ONH har du din 

egen nettlærer. Nettlærer tilbyr svar på 

faglige spørsmål, hjelp til studieteknikk, 

gjennomlesning av oppgaver og 

utarbeidelse til forslag om individuell 

leseplan. Instituttspesifikke justeringer 

av tilbudet forekommer.  

 

Høsten 2021 ble nettstudentene spurt 

om hvor mye nettlærertilbudet brukes. 

79% av studentene svarer at de bruker 

tilbudet mye eller av og til.   
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8.3 Digitale temaer, metoder og kompetanse 
 

Studentenes digitale kompetanse og studieteknikk

Utdanningsstrategien for inneværende 

periode har mål om at Høyskolen skal ha 

fokus på studentens tilegnelse av 

kunnskap og ferdigheter knyttet til å 

lære, og tilrettelegging for et 

inkluderende læringsmiljø både faglig og 

sosialt. Dette arbeidet har vært jobbet 

målrettet med fra instituttene over tid 

gjennom utprøving av ulike aktiviteter for 

både sted- og nettstudenter. For å støtte 

dette arbeidet har høyskolen utviklet 

opplegget «lære å lære», som består av 

digitale ressurser med hensikt å støtte 

undervisernes arbeid med dette.  

Opplegget ble utviklet i løpet av 

koronaperioden, men ble før studiestart 

høsten 2021 videreutviklet slik at det 

også ble tilpasset til bruk i 

klasseromsundervisning da høyskolen 

igjen kunne åpne campus etter 

pandemien. De fleste av 

førsteårsstudentene både på sted og på 

nett har møtt dette opplegget i større 

eller mindre grad, og dette er noe vi 

ønsker å videreføre. Særlig god 

tilbakemelding har vi fått på 

undervisningsopplegget knyttet til det å 

lære å lære sammen med andre. Her har 

også utviklingen av høyskolens digitale 

kollokviesystem i lærings-plattformen 

Qybele, der studenter kan finne 

hverandre og danne grupper, vært en 

sentral faktor og suksess.  

 

Oslo Nye Høyskole opplever i likhet med 

andre institusjoner at vi har studenter 

med ulike former for utfordringer knyttet 

til å lese og skrive. Våren 2021 satte vi 

derfor i gang med å undersøke hvordan 

vi kan tilby våre nett- og 

campusstudenter støtte og hjelp på dette 

feltet utover det som er forskrifts-festet.  

I dialog med Dysleksi Norge, har 

høyskolen i løpet av inneværende 

studieår utviklet undervisningsvideoer 

som sammen med nyttige lenker til 

verktøy og applikasjoner skal inngå i et 

digitalt kurs hvis mål er å støtte studenter 

med lese- og skriveutfordringer i 

arbeidet med det som kreves for å kunne 

gjennomføre emner og grader i høyere 

utdanning. Ambisjonen er å 

tilgjengeliggjøre og lansere kurset for 

våre studenter i løpet av høsten 2022.

 

Digitaliseringens påvirkning på samarbeidet med arbeidslivet

Utover den daglige driften med 

tilrettelegging for samarbeid med 

arbeidslivet både for steds-  

og nettbaserte studenter jobbes det også 

på prosjektbasis for å utforske og utvikle 

samarbeidet 

i lys av mulighetene digitaliseringen gir. 

Et spesielt interessant prosjekt innen 

dette området er det HK-dir finansierte 

treårige prosjektet «Arbeidslivsrelevans i 

fleksible utdanninger – utforsking av 

mikropraksis for nettstudenter i 

ernæring». Prosjektet presenteres 

nærmere under kapitlet om 

relevanskvalitet.   
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8.4 Utviklings- og forbedringsområder for 2022-23 
 

Prosesser og rutiner: følge opp at 

prosesser og rutiner for smidig 

emneutvikling er godt forankret og 

etterleves. 

 

Læringsdesign og studentaktive 

læringsformer: Styrke arbeidet med 

digital innovasjon gjennom arbeidet med 

læringsdesign og studentaktive 

læringsformer. 

 

Forskning på egen undervisning: Følge 

opp og videreutvikle formen og 

rammene for førstelektorprogrammet for 

å sikre gode vellykkede prosjekter. 
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9. Forskningskvalitet – Forskning og formidling 
Forskningskvalitet omhandler nivå, omfang og relevans på de forskningsaktivitetene som utføres i de 
respektive fagmiljøene. 
 

9.1 Rammevilkår for forskning 
 

ONH har iverksatt en rekke tiltak over de 

to siste årene for å videreutvikle og 

forbedre forsknings-infrastrukturen ved 

skolen. Blant annet gjennom etablering 

av et sett med retningslinjer for 

forskningsforvaltning og utnevnelse av 

relevante organer i så henseende (FU, 

IEK og Redelighets-utvalg).  

Vi har i dag en fullt utrustet og robust 

modell som ivaretar alle formelle rammer 

til å hensynta forskningsetiske og 

metodiske utfordringer, samt krav til 

rapportering og dokumentasjon både til 

eksterne og interne formål. I så måte har 

ONH gjennom målrettet utvikling over de 

siste to årene etablert en 

forskningsinfrastruktur som nå er 

operasjonell og skalerbar, og kan ivareta 

dagens nivå og fremtidig vekst i 

forskningsaktivitet og produksjon.  

Selv om høyskolen har hatt en meget god 

utvikling de siste årene med tanke på 

både forskningsinfrastruktur og 

produksjon, gjenstår visse utfordringer 

som fremstår som begrensende for 

ønsket vekst videre.  

Fremover ønsker vi å ha spesielt fokus på 

å tilrettelegge tid og rom for den enkelte 

forsker slik at man kan arbeide mer 

skjermet i perioder med fokus på 

forskningsaktivitet. 

 

 

9.2 Publikasjonspoeng 
 

Produksjonen av publiseringspoeng ved ONH viser at alle institutter har en aktiv 

forskningsproduksjon.  Nøkkeltall på institutt eller studieprogramnivå (tabell):  

    

2021  PSYK  HELSE ISIR  ØKAD  Totalt  
Publikasjoner  46  32  18  17 113 

Nivå 2  8  10  8  8  34  
Publiseringspoeng  21,22  14,99  21,2  17,4  76  

 

Antall publikasjoner og publiseringspoeng reflekterer til en viss grad instituttenes 

størrelse i antall fagansatte, selv om ISIR og ØKAD hadde en «overproduksjon» 

sammenlignet med PSY og HELSE når man ser på publiseringspoeng per ansatt. 
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Publikasjonspoeng totalt  

ONH har hatt en meget bra økning av 

produksjon av publiseringspoeng over de 

siste årene, både av nivå 1 og nivå 2 

fagartikler. I 2018 ble det publisert totalt 40 

artikler hvor ONH var alene- eller 

medforfatter. Dette økte til totalt 113 

publiserte fagartikler i 2021. Denne gode 

trenden ser ut til å fortsette inn i 2022.  

Totalt hadde høyskolen en 

forskningsproduksjon tilsvarende 74 

publikasjonspoeng.   

 

Publikasjonspoeng: prosentvis andel nivå 1 og nivå 2   

Av totalt 113 publikasjoner i 2021, er 34 på nivå 2 (tilnærmet 30%), noe som er over norm 

for sektoren og reflekterer et meget høyt internasjonalt nivå på den forskningen som 

produseres ved høyskolen. Utviklingen over de siste fire år viser at i forhold til den 

overordnede publiseringsproduksjonen, så synker prosentandelen av nivå 2 publiseringer 

i forhold til nivå 1.  

 

Publikasjonspoeng per faglig årsverk og per førstestillingsårsverk   

 

Den gjennomsnittlige produksjonen 

av publiseringspoeng pr UFF årsverk 

(71,75) ved skolen i 2021, er 1,03 – 

noe som ligger godt over snittet for 

private høyskoler (som er 0,70) og 

tilnærmet likt private vitenskapelige 

høyskoler (som er 1,17).  
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I 2021 var det 43 førsteamanuenser og 

16 professorer (inkl. bistillinger) ansatt 

ved ONH, til sammen 59 fagansatte med 

førstestillingskompetanse.  

Hvis man ut fra det fordeler 

publiseringspoeng på bare 

førstestillings-kompetente ansatte blir 

det 1,254 poeng per ansatt. Dette tallet 

reflekterer nok bedre hvilken 

stillingskategori som faktisk produserer 

publiseringspoeng, da det i 2021 var 

registrert 5,45 publiseringspoeng 

produsert av skolens høyskolelektorer. 

Dvs. at 68,64 poeng ble produsert av 

førstestillingsansatte, noe som gir et faktisk snitt på 1,16 per førstestillings-kompetent 

ansatt i hoved- og bistillinger. 

 

Hvis vi imidlertid ser på utviklingen av publiseringspoeng per fagansatt over tid, viser 

trenden at vi har stått «på stedet hvil» i forsknings-produksjon per ansatt. I 2019 ble det 

produsert 1,17 artikler / 0,78 publiseringspoeng per fagansatt, mens tallene for 2021 var 

1,08 / 0,70.  

 

ONHs gjennomsnittlige produksjon av 

publiseringspoeng per fagansatt ligger 

på et godt nivå sammenlignet med 

institusjoner det er naturlig å 

sammenligne med, men den relativt sett 

gode produksjonen er i stor grad 

avhengig av noen få «superprodusenter» 

som publiserer svært høyt over norm. I så 

henseende er forskningsredaksjonen 

sårbar hvis disse personene slutter. 

Samtidig er bredden av produksjon 

relativt sett lite utbredt;  

i 2021 var det bare 33% av fagansatte som publiserte – og av disse var ca. halvparten 

tilknyttet i bistilling. Av 77 fagansatte i hovedstilling, var det bare 18 (dvs. 23%) som hadde 

vitenskapelige publikasjoner registrert i 2021.  
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9.3 Sampublisering gjennom nasjonale og internasjonale nettverk 
 

ONHs fagansatte viser særdeles stort 

engasjement i deltagelse i nasjonale og 

internasjonale forskningsnettverk. Av 113 

fagfellepublikasjoner er 61% (69 stk.) 

forfattet sammen med internasjonale 

forskere og 33% (37 stk.) sammen med 

nasjonale medforfattere. Dette vil si at  

bare 6% (7 artikler) er publisert hvor ONH 

ansatt er aleneforfatter (hvorav fire av de 

er blitt oppgitt med to nasjonale 

institusjonstilknytninger). 
 

Forskningsproduksjonen ved ONH viser 

en stor grad av internasjonalt og 

nasjonalt samarbeid. Den svært lave 

andelen av solitær egenprodusert 

forskning kan også tolkes som en 

institusjonell svakhet, noe vi bør ha i 

mente når det gjelder videre 

forskningsorganisering.  

 

 

 

9.4 Forskningsmidler 
 

 

ONH er forhindret fra å søke 

forskningsmidler fra NFR (Norges 

forskningsråd) og andre offentlige anbud 

(f.eks. Norhed) siden skolen ikke er en 

akkreditert høyskole. Dette setter sterke 

begrensinger på muligheten til å få 

ekstern finansiering av forsknings-

prosjekter, noe som reflekteres i dagens 

status. 
 

Av ONHs fire institutter er det bare ISIR 

som har eksterne midler til forskning og 

frikjøp av våre forskere. Dette gjøres via 

et institusjonelt samarbeidsprosjekt med  

 

ISF (Institutt for samfunns-forskning) 

finansiert av NFR, men også direktestøtte 

fra frittstående stiftelser og forlag. I 2022 

har ISIR nærmere 1 mil. i eksterne bidrag 

til frikjøp av forskere, forskningsassistent, 

og andre faglige tiltak. Noe av årsaken er 

knyttet til instituttets rekrutteringsarbeid.  

Dette viser en svært positiv trend og 

tyder på at ONH har et stort potensial til å 

få tiltrukket seg ekstern finansiering selv 

uten akkreditering. Med status som 

akkreditert høyskole og en bevist strategi 

for innhenting av eksternfinansiering, vil 

dette potensiale økes betraktelig.  

 

 
Tiltak 

 
Partner 

 
2021 

 
2022 

1.aman  ISF/NFR 386631 720886 

H.lektor Fritt Ord 
 

100000  
NFFO 

 
66000  

Fagbokforl. 
 

10000 

Konferanse Fritt Ord 
 

75000 

Boklansering Cap./Damm 
 

3000 

Totalt   386631 974886 
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9.5 Formidling av forskning 
 

Forskningsresultater formidles primært 

via vitenskapelige tidsskrifter og forlag. 

En slik formidling er rettet mot fagfeller 

og andre forskningsmiljøer. For å nå ut til 

den brede offentlighet så er det viktig å 

tilgjengeliggjøre forskning i et mer 

populærvitenskapelig format.  

 

ONH har ansatte som utøver en svært 

omfattende populærvitenskapelig 

formidlingsaktivitet.  ONH forskere 

opptrer jevnlig i nasjonale og 

internasjonale media og podcaster som 

ekspert-kommentatorer. Våre ansatte er 

ofte brukt av NRK fjernsyn og radio og 

andre nasjonale media som 

ekspertkommentatorer. ONH har også 

forskere som blir jevnlig brukt som 

kommentatorer i globale nyhetsmedia 

som BBC World Service, og andre 

ledende nyhetsmedia på flere 

kontinenter. 

 

ONH forskere produserer to egne 

podcaster – «Hva skjer med Verden?» og 

«Psykt Interessant» - som har en stadig 

økende lytterskare nasjonalt. Noen 

forskere har også en jevn produksjon av 

kronikker og andre småformat 

populærvitenskapelige artikler i både 

nasjonale og internasjonale print- og 

online media.  

 

Noen av høyskolens forskere er aktive på 

sosiale media (Twitter og Facebook) for å 

publisere forskningsbaserte 

kommentarer og analyser, som har en 

nasjonal og global outreach og når flere 

hundre tusen brukere.  

 

Alle fagansatte bør oppfordres til å delta i 

populærvitenskapelig formidling – noe 

som har et større potensiale til å nå vårt 

kundegrunnlag enn hva 

forskningspublikasjoner gjør.   

 

 

 

9.6 Forbedrings- og utviklingsområder for 2022-23 
 

Forbedring av rammevilkår for 

forskning: vurdere organisering av 

konsentrert forskningstid for 

vitenskapelige stillinger. 

Forbedring av rammevilkår for 

forskning: sikre gode muligheter for 

skjermede kontorplasser for 

konsentrasjonsarbeid over tid.   

Forskningsaktivitet: definere kollektive 

måltall for publisering og 

populærvitenskapelig formidling.   
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10. Programkvalitet – studieprogram, eksamen og 

internasjonalisering 
Programkvalitet er knyttet til selve studietilbudet, fag-/studieplaner, arbeids- og undervisningsformer og 

eksamensopplegget. 

10.1 Studieprogrammets faglige relevans 
 

Arbeidet med å sikre 

studieprogrammenes faglige relevans 

krever et godt kunnskapsgrunnlag og 

samstemt kvalitetsarbeid på emne-, 

studieprogram- og instituttnivå. ONH har 

ved hvert institutt flere bachelorgrader 

som legger grunnlaget for ulike 

årsstudium. I vurderingene knyttet til 

studie-programmenes faglige relevans 

må man både se på programmenes 

selvstendighet, og sammenheng og 

synergier mellom programmene, for å 

kunne gjøre gode vurderinger av sentrale 

elementer. 

 

Høyskolen har derfor en kontinuerlig 

utvikling og sikring av fagansattes 

undervisningskompetanse. Det starter 

ofte med gjennomgang av informasjon 

fra læringsforskningen og ulike 

datakilder, eller opplevde utfordringer i 

undervisningssammenheng hvor vi ser 

behov for å øke vår kompetanse,  

eller forbedre noe vi allerede er sterke 

på. Sammen med faglig ledelse og 

gjennom forankring hos relevante deler 

av organisasjonen prioriteres hvilke  

områder det er mest interessant og viktig 

å styrke vår kompetanse på. Basert på 

dette utvikles det rammer, mål og 

beskrivelser av hvordan dette skal 

implementeres slik at det gir reell 

kompetanseheving hos våre fagansatte.  

 

Høyskolen har erfart at det å kombinere 

utarbeidelse av digitale ressurser med 

fysiske eller digitale samlinger og 

workshoper, fasilitert av prosjektledere 

for digital- og pedagogisk utvikling, er en 

smidig måte å videreutvikle 

høyskolepedagogisk kompetanse på.  

Da har den enkelte underviser eller 

faggruppe tilgjengelig ressurser som de 

kan bruke når de har behov for det, 

eventuelt støttet av relevante 

ressurspersoner dersom det er ønsket.  

Les mer om dette under punkt 8.2 Digital 

innovasjon i undervisning og læring.  

 

Høyskolen opplever at det systematiske 

arbeidet for en kollegial kultur med fokus 

på erfaringsdeling og kompetanseheving 

fungerer godt.  
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Hovedtall fra studiebarometeret 2021 tilknyttet programkvalitet 
Indeksscore på institusjonsnivå 
 

Score 
ONH 

Score 
Sektor 

Overordnet tilfredshet 4,5   4,0 

Medvirkning 3,2   3,1 

Organisering av studieprogrammet 4,0   3,5 

Studieprogrammet evne til å inspirere 4,1   3,7 

Undervisning 4,1   3,6 

Tilbakemelding og veiledning 3,5   3,2 

Vurderingsformer 4,3   3,9 

Tilknytning til yrkeslivet 2,7   3,1 
 
Kommentar: Skala fra 1-5 
 
 
På institusjonsnivå skårer høyskolen 

gjennomgående høyt på indeksene 

tilknyttet programkvalitet i 

studiebarometeret. Det er vi særs 

fornøyd med og stolte av vel vitende om 

at dette er en konsekvens av et 

kontinuerlig arbeid. Et unntak fra det 

positive bildet er skåren på tilknytning til 

yrkeslivet. Det er derfor et viktig 

fokusområde for høyskolen fremover.  

 
 
 

Instituttenes arbeid med faglig relevans i studiene 

Arbeidet med samstemt undervisning og 

faglig oppdatering for å sikre 

forskningsbasert undervisning og 

arbeidsformer som til enhver tid har 

arbeidslivsrelevans er et kontinuerlig 

arbeid.  

 

På institutt for helse vurderes 

sammenhengen mellom undervisning, 

eksamen og definert læringsutbytte som 

god både for bachelorgrader og 

årsstudium. Det er noen unntak i enkelte 

emner hvor det enten er pekt på diffuse 

læringsutbytter, undervisningsform eller 

for stor arbeidsmengde. Disse er fulgt 

opp med faglige vurderinger før en 

eventuell revisjonssak har blitt behandlet 

i studieutvalget. Når det gjelder faglig 

kvalitet og oppdatert undervisning er det 

for flere emner behov for en helhetlig 

gjennomgang og revisjon av 

nettressursene. Mindre endringer og 

utbedringer har vært utført jevnlig, og 

svært mye av det faglige holder fortsatt 

god kvalitet, men flere av emnene 

trenger en gjennomgang i nær fremtid.  

 

I løpet av studieåret ble det gjennomført 

periodisk programevaluering av 

bachelorprogrammet i ernæring med 

følgende fokusområder: 

• Relevans overfor arbeidsliv og videre 

masterstudier. 

• Undervisnings- og vurderingsformenes 

evne til å reflektere læringsutbyttene.  

• Studieprogrammets samsvar med 

høyskolens utdanningsstrategi om 

fleksibel utdanning.  

 

Den periodiske programevalueringen var 

svært nyttig og resulterte i utviklingsløp 

både knyttet til studieprogrammets 

utforming med kobling til praksisfelt og 

arbeidsliv, samt en videreutvikling av 

prosessen med periodisk 

programevaluering ved høyskolen.  

 



 

 
53 

 

På institutt for økonomi og 

administrasjon er det kun første året på 

studieprogrammene som er gjennomført. 

Gjennom en grundig utviklingsprosess 

hvor NOKUT har akkreditert 

studieprogrammene er vurderingene 

knyttet til studiets faglige relevans godt 

ivaretatt. Ut fra de programansvarliges 

vurderinger i programrapportene har 

bachelorgradene og årsstudiene 

velfungerende undervisnings-, lærings- 

og vurderingsformer ut fra fastsatt 

læringsutbytte.  

 

Det er imidlertid enkelte emner hvor det 

vurderes å gjøre justeringer ut fra 

studentenes tilbakemeldinger. Det 

gjelder hovedsakelig bruken  

av digitale læringsressurser i 

undervisningsleveransene; Eksempelvis 

format og innhold i video-forelesningene. 

Studentenes tilbakemeldinger følges opp 

og brukes som et viktig grunnlag i 

arbeidet med å utvikle faglig relevans og 

kvalitet i studieprogrammene.  

 

På institutt for statsvitenskap og 

internasjonale relasjoner har de 

programansvarlige i løpet av året gjort et 

betydelig arbeid med å sikre at 

læringsutbyttebeskrivelsene samsvarer 

med NKR og at det er samsvar mellom 

læringsutbytte på overordnet nivå og 

emnenivå. Videre er det gjort grundige 

vurderinger og revisjon av 

vurderingsformer. På dette området er 

det særlig jobbet med å gjøre 

arbeidskrav og eksamen 

arbeidslivsrelevante, og det er gjort 

grundige vurderinger av omfang og 

antall krav per emne. Det er også gjort 

vurderinger på tvers av emner for å sørge 

for en god balanse i form/type, omfang 

og faglig progresjon. 

 

På institutt for psykologi har 

studieprogrammene ved instituttet jevnt 

over godt definerte læringsutbytter med 

en god balanse på overordnet nivå og 

emnenivå. Også undervisnings-, lærings- 

og vurderingsformene vurderes som 

velfungerende. Det er enkeltemner som i 

løpet av studieåret har gjennomgått 

revideringer. Eksempelvis har 

masteremnet PSY4100 blitt revidert for å 

styrke samsvaret mellom definert 

læringsutbytte og vurderingsform. 

Navnet til Bachelor i anvendt psykologi 

har også blitt diskutert. 

Studieprogrammet dekker i stor grad 

teoretisk psykologi, og balansen opp mot 

det praktiske og anvendbare 

perspektivet bør belyses. 

Bachelorgraden skal gjennomføre 

periodisk programevaluering i løpet av 

høsten 22 og våren 23. Dette vil da bli et 

viktig punkt å ta med seg inn i den 

helhetlige vurderingen av 

studieprogrammet. 
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Studentenes tilfredshet med emner i master, bachelor og årsstudium 

 

Alle studietilbud er bygget opp av emner. Nedenfor presenteres en tabell som viser 

studentenes tilfredshet med emner undervist i studieåret 2021-22. Antall studenter på 

hvert studieprogram varierer. Det er også variasjon når det kommer til svarprosenten på 

sluttevalueringene. Resultatene må derfor brukes med varsomhet, men gir allikevel et 

interessant bilde. 
 

 

Sluttevaluering emner:  
Hvor tilfreds er du totalt sett med emnet? 
  

 
    Høst 2021 

 
     Vår 2022 

Institutt for psykologi Sted  Nett Sted Nett 

Master i psykologi 7 6 6 5 
Bachelor i anvendt psykologi 5,27 5,39 5,14 5,71 
Bachelor i psykologisk helsearbeid 5,41 5,68 5,19 5,59 
Bachelor i organisasjonspsykologi NA 5,88 NA NA 

Institutt for helsefag     

Bachelor i ernæring NA 4,74 NA 5,56 

Institutt for statsvitenskap og internasjonale 
relasjoner 

    

Bachelor i freds- og konfliktstudier 5,63 5,67 5,71 4,77 

Bachelor i internasjonale studier 5,55 5,73 5,33 5,67 

Bachelor i statsvitenskap 6,54 5,25 5,63 6,11 

Institutt for økonomi og administrasjon     

Bachelor i digital markedsføring og ledelse NA 5,4 NA 5,34 
Bachelor i økonomi og administrasjon NA 4,7 NA 5,4 

 

Kommentar: Skala 1-7 hvor 1 er misfornøyd og 7 er svært fornøyd 

I sluttevalueringene for programmene på 

psykologi er emneevalueringene jevnt 

over høye både på sted og nett. For 

institutt for statsvitenskap og 

internasjonale relasjoner utmerker 

bachelor i statsvitenskap seg med litt 

høyere skårer og en nedgang på sted og 

oppgang på nett fra høst til vår. På 

institutt for økonomi og administrasjon 

ser vi også gode skårer som viser at selv 

nye emner i nye studieprogram evalueres 

bra. Bachelor i ernæring har fått noe 

negativ tilbakemelding, noe som har 

ledet til et påbegynt arbeid med 

videreutvikling av undervisning i flere 

emner. Det er derfor gledelig å se en 

markant bedring av evalueringene fra 

høst til vår.  

I tillegg til gradsgivende studier har alle 

institutter årsstudier. Årsstudiene er i 

hovedsak identiske med førsteåret av 

bachelorprogrammene de tilhører, men 

det er også andre varianter med større 

autonomi. Eksempelvis årsstudier som 

inkluderer både obligatoriske og valgfrie 

emner fra bachelorprogrammer, og 

årsstudier som kan inngå som førsteåret 

av profesjonsløp ved utenlandske 

utdanningsinstitusjoner. Det er viktig for 

oss å behandle årsstudiene som 

selvstendige studie-programmer som 

står godt på egne ben uansett hvilke 

enkeltelementer de består av. I 

programrapportene på årsstudiene ser vi 

en tydelig faglig profil og sammenheng i 

oppbygning og tilrettelegging for 
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oppnåelse av årsstudienes definerte 

læringsutbytter.  
 

Det fremkommer av emnerapportene fra 

emneansvarlige at studentene jevnt over 

ikke deltar aktivt i vitenskapelige 

diskusjoner eller vitenskapelige 

prosjekter i høy nok grad. Det fremstår 

som viktig og relevant å styrke 

studentenes involvering i høyskolens 

forskning i større grad. Et økt fokus på 

forskningsaktiviteter og deltakelse i 

forskningsprosjekter anses som 

fordelaktig og bør vurderes i 

revisjonsprosesser på emne- og 

studieprogramnivå. 

 

 

10.2 Studentenes læringsbane 
 

Gode læringsbaner kjennetegnes ved at 

studentene blir aktive deltagere i et 

inkluderende fagmiljø, og tilegner seg 

kunnskap i samspill med fagansatte, 

støttetjenester, arbeidslivet, fag- og yrkes-

organisasjoner, og samfunnet generelt. 

Gode læringsbaner kjennetegnes av at 

studentene har bevissthet rundt egen 

læring, og utvikler en sunn 

læringsstrategi.  

I tabellen nedenfor er det fremhevet 

noen utvalgte spørsmål fra 

studiebarometeret som reflekterer noen 

av de sentrale forholdene som er 

relevante for vår vurdering av om vi 

lykkes i å skape gode læringsbaner. 

 

 

 
 

 

Studiebarometeret 
2021 
 
Utvalgte spørsmål 

 
  

 
Studentene har mulighet 

for å gi innspill på 
innhold og opplegg i 

studie-programmet. 

 
Den faglige 

sammenhengen mellom 
emnene i 

studieprogrammet. 

 
Indeks: Studie-

programmets evne til å 
utfordre og inspirere. 

Bachelor i anvendt 
psykologi, Oslo 

3,8  
(20: 3,4 / 19:3,7) 

4,1  
(20:4,2/19:4,1) 

4,0  
(20: 4,3/19: 4,2) 

Bachelor i anvendt 
psykologi, Nett 

2,7 
(20: 2,7 / 19:3,2) 

4,1 
(20:4,4/19:4,3) 

4,3 
(20:4,4/19:4,4) 

Bachelor i psykologisk 
helsearbeid, Oslo 

3,6 
(20:NA/19:NA) 

3,9 
(20:NA/19:NA) 

4,2 
(20:NA/19:NA) 

Bachelor i ernæring 
Oslo  

2,7 
(20: 3,2/19:3,0) 

3,6 
(20:4,3/19:4,0) 

3,8 
(20: 4,2/19:3,7) 

Bachelor i freds- og 
konfliktstudier, Oslo 

2,6 
(20: 4,2/19:3,4) 

4,2 
(20:4,419:4,6) 

4,2 
(20: 4,4/19:4,4) 

Bachelor i internasjonale 
studier, Oslo 

3,4 
(20: 4,3/19:NA) 

3,9 
(20:4,2/19:NA) 

3,9 
(20:4,2/19: NA) 

Ba i internasjonale 
studier og Ba freds- og 
konfliktstudier, Nett 

3,4 
(20: 3,5/19:2,9) 

4,5 
(20:4,5/19:4,3) 

3,9 
(20:4,3/19:3,8) 

ONH Totalt 2021 3,2 4,0 4,1 

Snitt i sektoren 2021 3,1 3,6 3,7 

 

Resultatene for ONH fra 2019 og 2020 i parentes. 
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Studentenes vurdering av sin mulighet 

til å gi innspill på innhold og opplegg i 

studieprogrammet de går på sier noe om 

vår evne til å tilrettelegge for at 

studentene kan ta en aktiv rolle i studie-

programmets rammer for 

læringsprosessen. Selv om høyskolen i 

snitt ligger over snittet i sektoren, er det 

noen av studieprogrammene som 

markerer seg negativt, hvor både 2021 

og tidligere år viser en negativ tendens. 

Bachelor i anvendt psykologi viser relativt 

stor forskjell på sted og nett, hvor 

stedlige studier kommer bedre ut.  

 

Ser vi på bachelor i freds- og 

konfliktstudier ser vi motsatte skårer, hvor 

nettstudentene vurderer sine 

innspillsmuligheter som bedre enn 

stedstudentene. Det kan være at grunnen 

til det er fordi nettstudentenes skårer for 

bachelor i freds- og konfliktstudier og 

internasjonale studier er slått sammen 

grunnet få respondenter.  

 

Bachelor i ernæring, som kun er 

nettstudium, skårer også lavt på dette 

spørsmålet. Det vil derfor være viktig for 

høyskolen å jobbe med hvordan vi 

tilrettelegger for at nettstudentene kan 

ha en aktiv rolle og komme med innspill 

knyttet til studieprogrammets innhold og 

rammer.   
 

Studentenes vurdering av den faglige 

sammenhengen mellom emnene i 

studieprogrammet er viktig for ONH fordi 

emnenes samspill og faglige progresjon 

er viktige faktorer for en meningsfull 

læringsbane gjennom studieløpet. Her 

skårer vi 0,4 over snittet i sektoren og 

ingen av våre program ligger under 

sektorsnittet. Det er vi tilfredse med. 

Likevel er det variasjon mellom 

studieprogrammene.  

Bachelor i anvendt psykologi på nett og 

bachelor i freds- og konfliktstudier på 

sted er to programmer som har lang 

fartstid ved ONH. Begge disse 

programmene skal gjennom en periodisk 

programevaluering høsten 22/ våren 23 

hvor indre sammenheng og oppbygning 

blant annet vil bli tema. Igjen ser vi en 

noe lav skår for Bachelor i ernæring. 

Dette programmet har noen utfordringer 

som er adressert under flere punkter i 

kvalitetsrapporten og som får stort fokus 

på instituttet for helse fremover.   
 

Studieprogrammenes evne til å 

inspirere er en indeks som inkluderer 

spørsmål om hvorvidt studieprogrammet 

er stimulerende, er faglig utfordrende og 

om studieprogrammet bidrar til 

studentens motivasjon for studieinnsats. 

Dette er en viktig indeks da spørsmålene 

rommer forhold som er sentrale for at 

studieprogrammet skal lykkes med å 

inkludere studentene i en givende og 

god læringsbane som støtter opp under 

studentenes faglige utvikling og deres 

motivasjon til å legge tilstrekkelig 

arbeidsinnsats inn i studiet. Også her 

skårer høyskolens bachelorprogram over 

snittet i sektoren. Vi ser flere steder en 

tendens hvor vi hadde en noe høyere 

skår i 2020 som har gått tilbake i 2021 til 

2019 nivå.  Her vurderer vi at vi er gode.  

 

Bachelor i ernæring hadde en oppgang i 

fjor, og ligger fortsatt høyere enn i 2019. I 

løpet av studieåret 2021-22 ble det satt 

opp et ekstra tilbud for studenter som 

ønsker webinarer med «fagsnakk», hvor 

studenter og faglærere møtes digitalt for 

faglig og sosial samtale omkring tema 

innen ernæring stemt frem av 

studentene. Dette har vært motiverende 

både for studenter og fagansatte. Et 

annet tilbud våren 2022 har vært faglige 
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webinarer på tvers av emner. 

Interessante og aktuelle tema som ikke er 

direkte koblet til læringsutbytter i 

spesifikke emner har blitt presentert. 

Dette ble svært godt mottatt av 

studentene og skapte stort engasjement 

og interessante diskusjoner. Dette har 

også potensial til å fremme studentmiljø 

og trygghet når det kommer til å 

diskutere fag. 
 

Institutt for økonomi og administrasjon 

startet første år av sine studieprogram 

som nettstudier.  Gjennom tett dialog 

med studentene i Qybele og 1-til-1 møter 

med studentene jobbes det med å 

inspirere og motivere studentene på 

individnivå. Det har vært viktig for 

studentene, og viktig for et nyetablert 

fagmiljø, å bli bedre kjent med 

studentgruppen for hele tiden å jobbe 

med god tilpasset undervisning til 

programmet og hensynta studentenes 

startkompetanse.  

 

Fokuset på læring i et faglig og sosialt 

fellesskap er noe man stadig jobber for å 

utvikle. Et interessant alternativ her er 

tverrfaglig samarbeid, og et eksempel på 

dette er emnet prosjektledelse som er et 

fellesemne for begge bachelorgradene 

på instituttet. Vurderingsformen i emnet 

er gruppeeksamen, og et sterkere fokus 

på læringsarbeidet i gruppeformat vil gi 

interessante erfaringer. I dette arbeidet 

kan erfaringene fra kollokviemulighetene 

i Qybele benyttes for å utvikle verdien av 

gruppeformatet ytterligere.  

 

 

 

 

 

10.3 Internasjonalisering og utveksling 
 

 

Studieprogrammenes internasjonaliseringsaktiviteter 

 

Vi ser at instituttene har utviklet seg forskjellig når det gjelder internasjonalisering. Dette 

er naturlig gitt instituttenes fartstid. Det er gjennomført flere møter mellom 

internasjonaliseringskontaktene i den faglige linjen og administrasjonen for å styrke 

samarbeidet slik at vi sammen klarer å oppnå våre mål om økt internasjonalisering 

gjennom mobilitet og forskningssamarbeid.  

 

Institutt for statsvitenskap og 

internasjonale relasjoner (ISIR): 

Instituttet har startet opp igjen med 

studieturer for alle sine 

bachelorprogrammer, inkludert bachelor 

i statsvitenskap som startet opp høsten 

2021 og er i sitt første år. Internship i 

utlandet finnes som et valgemne på alle 

bachelor-programmene og instituttet 

fortsetter å sende studenter til utlandet 

på dette. ISIR startet opp igjen med 

innveksling til sine emner innen freds- og 

konfliktstudier og internasjonale studier 

høsten 2021, noe som bidrar til å gi alle 

studentene et internasjonalt læringsmiljø 

i klasserommet og erfaring  

med engelsk som undervisningsspråk. 

ISIR har testet ut muligheten for å gi sine 
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studenter et skriveopphold i Tanzania 

våren 2022 som en del av 

bacheloroppgaven. Dette var svært 

vellykket.  

 

ISIR har utstrakt bruk av internasjonalt 

pensum i samtlige emner og har i tillegg 

benyttet utenlandske gjesteforelesere 

inneværende år.   

 

Institutt for psykologi (PSY): PSY har 

relativt nylig økt antall ansatte med 

utenlandsk bakgrunn.  

Det er nå 6 ansatte med utenlandsk 

bakgrunn hvorav en ble ansatt i løpet av 

året 2021-2022. Samlet håper vi at 

internasjonale ansatte vil føre til et økt 

fokus på internasjonalisering innen flere 

plan på instituttet.  

 

På masterprogrammet i psykologi som 

startet opp høsten 2021 er det benyttet 

flere internasjonale gjesteforelesere. Når 

det gjelder pensum er internasjonalt 

pensum gjennomgående i stort sett alle 

emner, og det foregår aktiv forskning i 

samarbeid med aktører i utlandet. 

Instituttet har planer om å utvikle flere 

emner på engelsk slik at det vil åpnes for 

innvekslingsmuligheter i fremtiden. 

Emnene som skal utvikles er: Consumer 

Psychology, The Future of Work, Political 

Psychology (sammen med ISIR), Cross-

Cultural Psychology, Research in Practice. 

Det vurderes i tillegg å organisere en 

studietur til utlandet for masterklassen.    

 

Institutt for helsefag (Helse): Helse har i 

år tre studieprogrammer som innrulleres 

på studieprogrammer i utlandet. Medisin 

1+5 innrulleres på medisinstudier ved 

University of Pecs, Ungarn, medisin 

grunnfag innrulleres på 

kiropraktikkstudier ved enten AECC 

University College eller University of 

South Wales i Storbritannia og 

fysioterapiprogrammet innrulleres på 

fysioterapi-studier på Saxion University i 

Nederland.  

 

På medisin-programmet 1+5 undervises 

ett emne på engelsk, og studieåret 

avsluttes med et anatomikurs i Ungarn. 

Underveis i året er klassen på studietur til 

Ungarn.  

 

Når det gjelder fysioterapiprogrammet er 

det tett kontakt mellom foreleserne og 

Saxion slik at pensum, caser og oppgaver 

tilpasses det internasjonale programmet i 

Saxion som foregår på engelsk. Instituttet 

har fem ansatte med utenlandsk 

bakgrunn. Mindre tilfredsstillende er 

studentmobilitet på Bachelor i ernæring 

på nett. Her er det ingen som har reist på 

utveksling. Det planlegges å tilby 

valgemnet ERN6020 Global ernæring 

som holdes ved senteret TICC i Tanzania 

i løpet av kommende studieår.   

 

Institutt for økonomi og administrasjon 

(ØKAD): Instituttet hadde sitt første 

studentopptak høsten 2021 og er således 

fremdeles i etableringsfasen. Instituttet 

har et relativt betydelig innslag av 

fagansatte fra utlandet, solide 

internasjonale nettverk og samarbeid, og 

har en strategi om å bygge 

institusjonssamarbeid ut fra de 

fagansattes internasjonale nettverk.  

 

Det er utarbeidet memorandum of 

understanding (MoU) med Bahamuddin 

Zakariya University i Pakistan og Lucerne 

University of Applied Sciences and Arts, 

Sveits. Den første av disse avtalene 

signeres juni 2022, mens den andre er 

planlagt signert innen utgangen av 

høstsemesteret 2022. Intensjonen i 

avtalene er å gjensidig bygge 
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samarbeidet organisk, der 

forskningssamarbeid mellom 

avtalepartenes ansatte utvides til 

aktiviteter som forskning på 

institusjonsnivå, og utveksling av kurs, 

studenter og/eller ansatte.  

 

ØKAD har ambisjoner om å tilby 

internshipmuligheter i utlandet, og om å 

oppfordre til studentmobilitet når det blir 

aktuelt i studieløpet til studentene. 

Instituttet har dessuten flere emner som 

undervises på engelsk, noe som gjør de 

attraktive for innvekslingsstudenter. Det 

er innledet samtaler med begge MoU-

partnere om å tilby noen av disse 

emnene til avtalepartenes studenter; det 

være seg i form av nettstudenter og/eller 

streaming, eller i form av et eget 

innvekslingssemester hos ONH for 

internasjonale studenter. Flere av de 

norske emnene i graden har et godt 

innslag av engelsk pensumlitteratur, og 

internasjonalt pensum er slik sett godt 

ivaretatt. 

 

 

 

Utveksling og innveksling 

ONH arbeider godt med å promotere 

eksisterende avtaler og inngår nye 

utvekslingsavtaler og study abroad 

avtaler.3 Grunnet Covid-19 pandemien 

har både inn- og utvekslingstallene gått 

ned, men vi ser på tallene for høsten 

2022 at interessen tar seg opp. Våren 22 

søkte høyskolen om et Erasmus+ charter 

for å kunne åpne opp for utveksling og 

samarbeid med europeiske læresteder.  

 

Utveksling  

I løpet av studieåret 2021/22 har kun to 

studenter reist på utveksling. De reiste til 

University of Florida og til Hawaii Pacific 

University. Begge studentene var 

psykologistudenter, og en av dem var 

nettstudent. Høyskolen er ikke fornøyd 

med antall, men anser dette som et 

resultat av strenge 

covid-restriksjoner.  

 

Innveksling   

Høsten 2021 hadde ONH fire 

amerikanske innvekslingsstudenter på 

mobilitetsopphold hos oss fra University 

of Denver. Disse var alle studenter innen 

statsvitenskap/internasjonale studier og 

fulgte emner ved Institutt for 

Statsvitenskap og Internasjonale 

Relasjoner (ISIR).  Høyskolen er ikke 

fornøyd med antallet, men igjen anser 

dette som et resultat av usikre muligheter 

for innveksling under covid.  

 

 

 

 

 

 

 
3 Utvekslingsavtaler - avtaler som lar fra en til fem ONH 

studenter reise til partnerinstitusjonen og hvor ONH tar 
imot like mange studenter på 
innvekslingsopphold.  Study abroad - avtaler der alle 

ONH-studenter som er interessert kan reise til 
partnerinstitusjonen, men ONH mottar ingen 
internasjonale studenter tilbake på mobilitetsopphold. 
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Studentrettede aktiviteter 

 

Studentrådgiver for internasjonalisering 

har gjennomført studentarrangementer 

med fokus på studentmobilitet både høst 

og vårsemester.   

 

Høsten 2021 arrangerte Internasjonalt 

kontor internasjonale dager der man 

hadde fokus på utdanning i utlandet 

gjennom ulike arrangementer over en hel 

uke. Programmet inneholdt  

blant annet et innlegg med 

førsteamanuensis Hilde Restad om 

viktigheten av utdanning i utlandet, 

infomøte om mastergrad i USA og 

Storbritannia med NORAM, Fulbright og 

Study Across the Pond, info om 

internship i utlandet med Høyskolens 

karriererådgiver, besøk fra Lånekassen 

og ANSA, samt infomøte om master i 

Danmark for 

psykologistudenter.  Arrangementene 

ble streamet for nettstudentene.  

 

Våren 2022 arrangerte Internasjonalt 

kontor infodag om utveksling med 

innlegg fra Edith Cowan University i 

Australia, University of Florida i USA og 

University of Chichester fra England, samt 

en studentrådgiver som fortalte om sin 

erfaring med å studere ved Stellenbosch 

i Sør-Afrika. Dette ble også streamet for 

nettstudentene.   

 

Våren 2022 bidro Internasjonalt kontor 

på karriererådgivers arrangement «Veien 

videre».  Her ble ANSA, Fulbright, 

NORAM og Study Across the Pond 

invitert for å fortelle om master-

muligheter i utlandet.  

 

 

  

10.4 Forbedrings- og utviklingsområder for 2022-23 
 

 

Periodisk programevaluering: 

Gjennomføre periodisk 

programevaluering på bachelor i 

anvendt psykologi og bachelor i fred- og 

konfliktstudier. Følge opp endringene i 

prosessen som har blitt videreutviklet 

siden piloten med periodisk 

programevaluering av bachelor i 

ernæring i 2021. 

Kultur: Opprettholde og videreutvikle en 

kvalitetskultur med fokus på 

erfaringsdeling, kompetanseheving og 

tverrfaglig samarbeid. 

Studentmedvirkning: Videreutvikle 

hvordan vi tilrettelegger for at 

studentene, både på sted og nett, i enda 

større grad kan ta en aktiv rolle i arbeidet 

med studieprogrammenes 

videreutvikling. 

Arbeidslivsrelevans: Utforske ulike 

former og metoder som knytter yrkeslivet 

inn i studieprogrammene, og yrkeslivet 

tettere på studieprogrammene. 

Studentmobilitet: arbeide med 

målrettede tiltak for å øke utveksling- og 

innveksling, samt stimulere til at flere tar 

internship i utlandet. Utvikle en 

handlingsplan og et årshjul for arbeidet 

med ansatt- og studentmobilitet. 
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11. Undervisnings – og læringskvalitet – pedagogikk og formidling 
Undervisnings- og læringskvalitet omhandler kvaliteten på selve læringsarbeidet og omfatter både 

formidlingskvaliteten og kvaliteten på studentenes egen innsats for tilegnelse av kunnskap. 

 

11.1 Oppnåelse av læringsutbyttet gjennom undervisnings- og 

læringsaktivitetene 
          

Høyskolen utmerker seg med utstrakt 

bruk av digitale læremidler i 

undervisningen på alle studie-program, 

og for både sted- og nettstudier. 

Studieåret 2021-22 har vært preget av 

usikkerhet med tanke på 

koronapandemien. På institutt for helse 

ble det derfor arrangert både digitale 

samlinger og stedlige samlinger for 

nettstudentene på bachelor i ernæring. 

Selv om det ble funnet en god form på 

de digitale samlingene, opplever 

fagstaben de fysiske samlingene som 

viktige for undervisnings- og 

læringskvaliteten og anser det derfor 

som viktig at disse gjennomføres stedlig 

så langt det lar seg gjøre. På institutt for 

psykologi har obligatorisk 

ferdighetstrening vært avholdt digitalt for 

første gang under 

nedstengingsperioden. Det har blitt 

vurdert som overraskende positivt, og i 

forlengelsen av det har ferdighetstrening 

med digital undervisning blitt et 

fokusområde for et prosjekt tilknyttet en 

av de ansattes førstelektorløp.  

 

Samstemt undervisning har vært et 

fokusområde de siste årene. 

Studiebarometeret for 2021 viste at 

flertallet av andreåresstudentene på 

ernæring som besvarte undersøkelsen 

vurderte at læringsutbyttene samsvarte 

med det de hadde lært gjennom 

utdanningen. Sluttevalueringen av emner 

høst 2021 og vår 2022 viser at 

studentenes oppfatning av oppnådd 

læringsutbytte varierer noe mellom 

emnene. Studentkommentarene er i tråd 

med emneansvarliges og 

programansvarliges oppfatning, og 

tilbakemeldingene vil legges til grunn i 

revisjonsarbeidet legges innen en rekke 

emner. Hovedtyngden av programmene 

ved institutt for psykologi tilbys både på 

nett og sted, og bruken av digitale 

læremidler i undervisningen er godt 

innarbeidet i alle emner.  Evalueringene 

på emne- og programnivå viser at det er 

god sammenheng mellom 

læringsutbyttene, og undervisning med 

varierte undervisningsformer.   

 

På institutt for statsvitenskap og 

internasjonale relasjoner gir 

vurderingene fra emneansvarlige og fra 

studentenes underveisevalueringer et 

positivt bilde av oppnåelse av 

læringsutbyttet. Bachelor i statsvitenskap 

har i 2021-22 gjennomført sitt første 

studieår. Det har vært høy utviklingstakt 

på instituttet, og en økende bruk av 

digitale læringsressurser. Første gang 

emner undervises er svært 

arbeidskrevende. Dette har imidlertid 

fungert bra og tilbakemeldingene er 

gode. På institutt for økonomi og 

administrasjon har utviklingstakten vært 

høy. Instituttet har kun studieprogram 

som tilbys som nettstudium, og begge 

bachelorprogrammene underviste sitt 

første studieår for første gang. De 
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programansvarlige har gjort en grundig 

jobb med å kartlegge studentenes 

tilbakemeldinger i samtlige emner. Som 

følge av tilbakemeldingene, er det 

vurdert behov for tilpasninger i 

undervisningsopplegget for å 

tilrettelegge for at studentene i større 

grad oppnår læringsutbyttene på en 

tilfredsstillende måte.  

 

 

Studiebarometeret:  
Indeks: Studenters egenvurdering av oppnådd læringsutbytte 
  

Score 
2019 

Score 
2020 

Score 
2021 

Bachelor i anvendt psykologi, Oslo 3,9 3,9 3,8 

Bachelor i anvendt psykologi, Nett 4,0 3,9 3,8 

Bachelor i ernæring 3,6 3,7 3,8 

Bachelor i freds- og konfliktstudier, Oslo 4,1 4,1 3,7 

Bachelor i internasjonale studier, Oslo NA 4,3 3,6 

Ba i internasjonale studier og Ba freds- og konfliktstudier, Nett 3,3 3,9 4,2 

ONH Totalt 3,8 

Nasjonalt snitt 3,6 

 

 

 

Når andreårsstudentene gir sin 

egenvurdering av oppnådd 

læringsutbytte i Studiebarometeret 

vurderer de det tilfredsstillende høyt og 

relativt stabilt over tid, med et snitt for 

høyskolen på 3,8. Det er noen små avvik 

fra snittet.  

 

Det er kanskje verdt å merke seg at 

studentgruppen på bachelor i freds- og 

konfliktstudier har en negativ tendens på 

stedlige studier, men en tilsvarende 

positiv trend for nettstudentene. Det er 

mulig å tenke seg at det kan være flere  

 

 

 

bakenforliggende grunner til det. 

Studieplanen og 

læringsutbyttebeskrivelsene er identiske, 

men undervisningsformen er ulik. Det er 

imidlertid mye felles bruk av digitale 

læremidler.  

 

Vi har sett på aggregert nivå at 

snittalderen for nettstudenter er vesentlig 

høyere enn for stedstudenter, og kanskje 

er det andre forskjeller i 

studentpopulasjonen som gjør at 

undervisningen i studieprogrammet 

legger bedre til rette for tilegnelse av 

læringsutbyttene på nett.    
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Sluttevaluering emner:  
Jeg opplever at jeg har oppnådd emnets  
læringsutbytte ved emnets avslutning 
  

 
Høst 2021 

 
Vår 2022 

Institutt for psykologi Sted  Nett Sted Nett 

Master i psykologi 6 6 6.75 5.75 

Bachelor i anvendt psykologi 5.1 5.22 4.97 5.7 

Bachelor i psykologisk helsearbeid 5.27 5.49 5.19 5.49 

Bachelor i organisasjonspsykologi NA 5.38 NA NA 

Institutt for helsefag     

Bachelor i ernæring NA 4.48 NA 5.37 

Institutt for statsvitenskap og internasjonale 
relasjoner 

    

Bachelor i freds- og konfliktstudier 5.53 5.17 5.1 4.62 

Bachelor i internasjonale studier 5.55 5.65 4.87 5.47 

Bachelor i statsvitenskap 6.31 5.5 6.31 6 

Institutt for økonomi og administrasjon     

Bachelor i digital markedsføring og ledelse NA 4.97 NA 5.48 

Bachelor i økonomi og administrasjon NA 4.27 NA 5.7 
Kommentar: Skala 1-7 hvor 1 er svært uenig og 7 er svært enig 

 

 

Når vi ser på snittet av studentenes 

vurdering av tilegnelse av læringsutbytte 

på emnenes sluttevaluering høst 21 og 

vår 22 for alle studieprogram både på 

sted og nett er det jevnt over høye skårer. 

Dette understøtter resultatene fra 

studiebarometeret, og gir også et 

interessant bilde for de 

studieprogrammene som ikke er 

representert i studiebarometeret. 

 

Master i psykologi og Bachelor i 

statsvitenskap skårer særs høyt. Bachelor 

i digital markedsføring og ledelse samt 

Bachelor i økonomi og administrasjon 

skårer under 5 på høsten, men skårene 

løfter seg til godt over 5 på 

vårsemesteret. Som nye studieprogram  

 

på et nytt institutt er det mer krevende å 

finne formen som passer fagområde og 

studentgruppe. Stigningen i skårene kan 

tyde på at den videreutvikling som 

fagmiljøet vier et stort fokus, går i riktig 

retning.  

 

Fagmiljøet knyttet til Bachelor i ernæring 

har hatt et stort fokus på utbedring av 

undervisningen, og stigningen i skårer fra 

høst til vår viser seg også her. Resultatene 

fra emneevalueringene må brukes med 

varsomhet ettersom både antall 

studenter på hvert studieprogram og 

svarprosenten innen hvert emne varierer. 

Det gir allikevel et interessant bilde når 

man ser resultatene opp mot andre 

informasjonskilder. 
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11.2 Pedagogisk utviklingsarbeid 
 

 

Sentralt for studentenes læring er den 

gode undervisningsøkten som enten 

foregår digitalt eller i det fysiske rom. Og 

sentralt for god undervisning er den 

gode underviseren. Derfor er sikring av 

kontinuerlig pedagogisk og faglig 

kompetanse viktig, samtidig som man 

dyrker en kvalitetskultur som preges av 

samarbeid og deling. I 2020 ble det 

etablert en ny rolle hvor hvert institutt 

definerte en pedagogisk kontakt. 

Formålet med en slik rolle var å styrke 

relasjon og samarbeid mellom 

instituttene og prosjektleder for 

pedagogisk utvikling. Det har i løpet av 

studieåret 2021-22 blitt gjennomført fire 

møter hvor innspill og diskusjon knyttet til 

behov for kompetanseheving har 

resultert i følgende aktiviteter:   

 

• Kollegaveiledning: Videreutvikling 

av ressurser og invitasjon til samtlige 

fagansatte om å gjennomføre 

kollegaveiledning. Dette har vært 

benyttet av de 25 deltakerne på 

kurset i pedagogisk 

basiskompetanse, mens få andre 

fagansatte har valgt å gjennomføre 

dette.  

 

• Faglige frokostmøter: Det har vært 

gjennomført to frokostmøter våren 

2022, da med tema aktiv læring og 

arbeidslivsrelevans i studier. Det har 

vært mellom 30-40 deltakere på 

begge møtene, og det er ønske fra 

organisasjonen at vi viderefører dette 

tilbudet også kommende skoleår.  

 

• Undervisningsvideoer: Ønske om 

kompetanseheving knyttet til 

underviseres egenproduksjon av 

videoforelesninger resulterte i at 

prosjektleder for digital læring, 

sammen med sine digitalkontakter, 

utarbeidet retningslinjer og tips om 

produksjon av gode undervisnings-

videoer. I tillegg gjennomførte de en 

workshop om videoproduksjon, og 

har bidratt til utvikling av digitale 

ressurser på feltet som ansatte kan 

benytte dersom behovet oppstår. 

 

 

 

I tillegg til dette har de pedagogiske 

kontaktene vært med å definere tema for 

erfaringsdelings-økter, og de har 

kommet med innspill til utvikling av 

ONHs førstelektorprogram og 

meritteringsordning. Det har også vært 

utvekslet erfaringer knyttet til «map my 

program», og de pedagogiske 

kontaktene samlet seg i forbindelse med 

deltakelse på webinarfestivalen 2021 

som er en nasjonal digital konferanse om 

læring og teknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
66 

 

 

Studentenes rapporterte tilfredshet med undervisningen 

 

Indeksen knyttet til undervisning i studiebarometeret utgjør et gjennomsnitt av fire 

spørsmål der studentene vurderer sine underviseres engasjement, deres formidling av 

fagstoff, dekning av sentrale deler av lærestoffet og hvorvidt undervisningen legger opp til 

aktiv deltakelse.  

Tabell: Studiebarometeret 2021 – indeks undervisning 

 

På denne indeksen ligger ONH på førsteplass blant de polyfaglige høyskolene. Det er vi 

svært fornøyd med og veldig stolte av.  

 

 
 

Tabell: Studiebarometeret utvikling 2018-2021 – indeks undervisning  

 

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4
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2018 2019 2020 2021

ONH indeks undervisning - 2018 - 2021 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Indeks undervisning - polyfaglige skoler
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Undervisning som samlet indeks viser at vi har en utvikling de siste fire årene med en liten 

økning på 0,2 i tilfredshet fra 2018 til 2020, og en nedgang på 0,1 fra 2020 til 2021. En 

hypotese er at vi i 2020 ble belønnet for å være godt rigget med digitale læremidler slik at 

vi lykkes godt i omstillingen når samfunnet ble nedstengt. 

 

 
Tabell: Studiebarometeret 2021 – indeks undervisning: skår per studieprogram 

  
Disse tallene oppsummert peker i retning av at studentene våre i stor grad er tilfredse  

med undervisningen de får, men også at det er en relativt stor variasjon mellom ONHs 

bachelorprogrammer i tilfredsheten med undervisningen.  

 

 
Studiebarometeret  
2021 
Indeks undervisning 
  

Undervisningen 
dekker sentrale 
deler av 
lærestoffet/ 
pensum godt 

De faglig ansatte 
formidler 
lærestoffet/ 
pensum på en 
forståelig måte 

De faglig  
ansatte gjør 
undervisningen 
engasjerende 

Undervisningen 
er lagt opp til at 
studentene skal 
delta aktivt 

Bachelor i anvendt 
psykologi, Oslo 

4,4 
(20:4,5 / 19:4,3) 

4,3 
(20:4,5 / 19:4,2) 

4,3 
(20:4,5 / 19:4,3) 

3,8 
(20:3,7 / 19:3,7) 

Bachelor i anvendt 
psykologi, Nett 

4,6 
(20:4,4 / 19:4,4) 

4,4 
(20:4,4 / 19:4,3) 

4,1 
(20:4,3 / 19:3,9) 

3,3 
(20:3,5 / 19:3,4) 

Bachelor i 
psykologisk 
helsearbeid, Oslo 

4,2 
(20:NA / 19:NA) 

3,9 
(20:NA / 19:NA) 

4,0 
(20:NA / 19:NA) 

3,5 
(20:NA / 

19:NA) 

Bachelor i ernæring 
Oslo 

3,5 
(20:4,0 / 19:3,8) 

3,9 
(20:4,2 / 19:3,3) 

3,6 
(20:4,0 / 19:3,3) 

3,8 
(20:3,8 / 19:3,2) 

Bachelor i freds- og 
konfliktstudier, Oslo 

4,3 
(20:4,8 / 19:4,4) 

4,2 
(20:4,7 / 19:4,5) 

4,3 
(20:4,8 / 19:4,6) 

4,2 
(20:4,5 / 19:4,4) 

Bachelor i 
internasjonale 
studier, Oslo 

4,1 
(20:4,2 / 19:NA) 

3,9 
(20:4,1 / 19:NA) 

4,3 
(20:4,2 / 19:NA) 

4,0 
(20:4,4 / 19:NA) 

Ba i internasjonale 
studier og Ba freds- 
og konfliktstudier, 
Nett 

4,7 
(20:4,5 / 19:4,3) 

4,6 
(20:4,5 / 19:4,1) 

4,4 
(20:4,2 / 19:4,1) 

3,3 
(20:3,8 / 19:3,7) 

ONH Totalt 4,3 4,2 4,1 3,7 

Snitt i sektoren 3,9 3,6 3,6 3,5 
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Når vi ser på andreårsstudentenes 

vurdering av undervisningen de mottar 

viser oversikten at vi gjennomsnittlig 

ligger over sektorsnittet, og at vi har en 

relativt stabil trend de siste årene selv om 

vi på flere av spørsmålene ser en tendens 

hvor skårene i 2020 jevnt over var noe 

bedre.  

 

Bachelor i ernæring utmerker seg i 

negativ retning med relativt svake skårer 

sammenlignet med våre andre 

bachelorgrader, selv om man på flere av 

spørsmålene ligger på sektorsnittet. 

Resultatene inngår som en del av 

grunnlagsdokumentasjonen for planlagt 

utbedringsarbeid på en rekke emner. 

Nettstudie-programmene Bachelor i 

internasjonale studier og Bachelor i fred- 

og konfliktstudier skårer svært godt. 

Skårene på disse programmene er slått 

sammen på grunn av for få respondenter 

på hvert av studiene. Det er verdt å 

merke seg at skårene deres er høyere på 

alle indikatorene på undervisning, 

bortsett fra på spørsmålet: 

Undervisningen er lagt opp til at 

studentene skal delta aktivt. På det 

spørsmålet skårer alle høyskolens 

programmer lavt sammenlignet med de 

andre spørsmålene. Arbeidet med aktive 

læringsformer har vært et fokusområde 

for oss. Det utdypes mer rundt dette 

arbeidet under punkt 11.3 i denne 

rapporten.  

 

Det jobbes kontinuerlig med revidering 

og utvikling på instituttnivå. Vi ser likevel 

et potensial for å jobbe mer strukturert 

med å øke kvaliteten i undervisning i 

emner og programmer. Det er allerede 

planlagt en ordning for smidig utvikling 

av nye emner, der ressurspersoner innen 

eksempelvis digitalisering og 

pedagogikk koples tettere på allerede 

tidlig i utviklingsprosessene. Prosjektet 

«smidig emneutvikling» vil piloteres fra 

høsten 2022. 

 

Datadrevet pedagogisk utvikling  

ONH har de siste årene jobbet mot at vi 

på alle nivåer skal jobbe mer systematisk 

og datadrevet med kvalitet. Det har vært 

avholdt en rekke møter som har resultert 

i flere prosessbeskrivelser hvis mål er å 

tydeliggjøre kvalitetsområder, ansvar for 

de ulike områdene, og spre kunnskap om 

dette arbeidet i organisasjonen. Denne 

prosessen har tydeliggjort at vi har behov 

for å videreutvikle et system for å jobbe 

mer systematisk og datadrevet også med 

feltet pedagogisk utvikling.  

 

En av ambisjonene omtalt i 

kvalitetsrapporten for 2020/21 har vært 

revidering av vårt interne system for 

emneevaluering. Det ble derfor 

gjennomført en grundig prosess 

gjennom studieåret 2021/22 hvor faglig 

ledelse, fagansatte, studenter og 

kvalitetsrådgivere har vært involvert i 

revisjon av hvordan denne gjennomføres 

og hvilke spørsmål som studentene 

svarer på. De nye spørsmåls-batteriene 

ble brukt ved sluttevalueringen høsten 

2021, og små justeringer ble foretatt i 

slutt-evalueringen av vårsemesteret 2022.  

 

Det har vært et klart ønske fra faglig 

ansatte og ledelse at undervisere som er 

involvert i emnet som evalueres skal ha 

innsyn i dataene som samles inn. I 

forlengelsen av dette har det vært en 

grundig prosess knyttet til hvordan dette 

tilgjengeliggjøres digitalt. Et viktig 

moment i arbeidet har vært hvordan 

fritekstsvar fra studenter ved behov skal 

følges opp av programansvarlig før de 
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gjøres tilgjengelig for de 

emneansvarlige. Våren 2022 ble det 

vedtatt et system for vurdering og 

tilgjengeliggjøring av fritekstsvar som nå 

er i bruk.  

 

Når det gjelder midtveisvurdering av 

emner har det også i inneværende 

studieår vært en prosess knyttet til 

hvordan denne skal gjennomføres. 

Resultatet er at underviseren selv skal 

definere hvorvidt de ønsker å foreta en 

midtveisvurdering eller ei, samt at de selv 

definerer tema og metode for eventuell 

evaluering. Det ble i forbindelse med 

dette utarbeidet ressurser som er ment 

for å opplyse og inspirere om bruk av 

ulike metoder for evaluering. Disse er 

samlet og tilgjengeliggjort for alle 

ansatte, og det tilbys veiledning knyttet til 

bruk av ulik metodikk og verktøy. 

 
 

Sluttevaluering emner 
Utvalgte spørsmål 

  

Pensum i 
emnet 
oppleves som 
relevant og 
forklarer 
fagstoffet på en 
god måte  

Foreleserne 
var gode til å 
gjøre 
fagstoffet 
forståelig 
gjennom sin 
undervisning. 

Foreleserne 
var 
tilgjengelige 
for spørsmål 
og veiledning 
utenom 
undervisning. 

Undervisningen  
i emnet  
opplevdes som 
motiverende. 

Institutt for psykologi 

 
 
Master i psykologi 
 
 
 

Høst 21 

Sted: 6,5 
Nett: 6,0 

Sted: 7,0 
Nett: 6,0 

Sted: 7,0 
Nett: 6,75 

Sted: 7,0 
Nett: 5,5 

Vår 22 

Sted: 6,25 
Nett: 4,6 

Sted: 6,75 
Nett: 5,5 

Sted: 7,0 
Nett: 6,25 

Sted: 6,5 
Nett: 4,5 

 
 
Bachelor i anvendt 
psykologi 
 
 
 

Høst 21 

Sted: 5,47 
Nett: 5,68 

Sted: 5,23 
Nett: 5,35 

Sted: 5,78 
Nett: 5,32 

Sted: 5,08 
Nett: 5,08 

Vår 22 

Sted: 5,56 
Nett: 5,91 

Sted: 5,36 
Nett: 5,78 

Sted: 5,57 
Nett: 5,75 

Sted: 5,0 
Nett: 5,5 

 
 
Bachelor i psykologisk 
helsearbeid 
 
 

Høst 21 

Sted: 5,52 
Nett:5,74 

Sted: 5,2 
Nett: 5,56 

Sted: 5,77 
Nett: 5,5 

Sted: 5,2 
Nett: 5,43 

Vår 22 

Sted: 5,66 
Nett: 5,53 

Sted: 5,44 
Nett: 5,55 

Sted: 5,67 
Nett: 5,75 

Sted: 5,35 
Nett: 5,49 

 
Bachelor i 
organisasjonspsykologi 
 
 

Høst 21 

Sted: NA 
Nett: 6,13 

Sted: NA 
Nett: 5,75 

Sted: NA 
Nett: 5,5 

Sted: NA 
Nett: 5,75 

Vår 22 

Sted: NA 
Nett: NA 

Sted: NA 
Nett: NA 

Sted: NA 
Nett: NA 

Sted: NA 
Nett: NA 

Institutt for helsefag 

Bachelor i ernæring 
 

Høst 21 

Sted: NA 
Nett: 5,3 

Sted: NA 
Nett: 4,63 

Sted: NA 
Nett: NA 

Sted: NA 
Nett: 4,56 

Vår 22 

Sted: NA 
Nett: 5,59 

Sted: NA 
Nett: 4,52 

Sted: NA 
Nett: 5,77 

Sted: NA 
Nett: 5,55 
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Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner 

Bachelor i freds- og 
konfliktstudier 

Høst 21 

Sted: 5,0 
Nett: 5,86 

Sted: 5,68 
Nett: 5,38 

Sted: 5,82 
Nett: 5,23 

Sted: 5,63 
Nett: 5,0 

Vår 22 

Sted: 6,12 
Nett: 5,44 

Sted: 5,92 
Nett: 5,29 

Sted: 5,76 
Nett: 5,0 

Sted: 5,76 
Nett: 4,64 

Bachelor i internasjonale 
studier 

Høst 21 

Sted: 5,41 
Nett: 6,28 

Sted: 5,28  
Nett: 5,9 

Sted: 5,53 
Nett: 6,21 

Sted: 5,44 
Nett: 5,55 

Vår 22 

Sted: 5,52 
Nett: 5,96 

Sted: 5,35 
Nett: 6,0 

Sted: 5,35 
Nett: 6,21 

Sted: 5,03 
Nett: 5,83 

Bachelor i statsvitenskap 
 
 

Høst 21 

Sted: 6,21 
Nett: 5,5 

Sted: 6,54 
Nett: 5,0 

Sted: 6,69 
Nett: 6,13 

Sted: 6,46 
Nett: 5,38 

Vår 22 

Sted: 5,81 
Nett: 5,67 

Sted: 6,13 
Nett: 5,89 

Sted: 6,31 
Nett: 6,33 

Sted: 5,88 
Nett: 5,89 

Institutt for økonomi og administrasjon 

Bachelor i digital 
markedsføring og ledelse 

Høst 21 

Sted: NA 
Nett: 5,63 

Sted: NA 
Nett: 5,73 

Sted: NA 
Nett: 6,1 

Sted: NA 
Nett: 5,53 

Vår 22 

Sted: NA 
Nett: 5,71 

Sted: NA 
Nett: 5,36 

Sted: NA 
Nett: 5,57 

Sted: NA 
Nett: 5,3 

Bachelor i økonomi og 
administrasjon 

Høst 21 

Sted: NA 
Nett: 3,93 

Sted: NA 
Nett:4,13 

Sted: NA 
Nett: 4,13 

Sted: NA 
Nett: 4,0 

Vår 22 

Sted: NA 
Nett: 5,58 

Sted: NA 
Nett: 5,64 

Sted: NA 
Nett: 6,09 

Sted: NA 
Nett: 5,55 

 

Ved å se på snittet av emnenes 

sluttevaluering på studieprogrammene 

for høst 21 og vår 22 på sted og nett 

fremkommer noen tendenser som er 

nyttig for vårt kvalitetsarbeid. Tabellen 

inneholder noen utvalgte spørsmål 

knyttet til pensum, undervisning og 

veiledning. De viser generelt høye skårer. 
 

På dimensjonen sted/nett er det flere 

studieprogram som jevnt over skårer 

høyere på sted, som eksempelvis Master i 

psykologi og Bachelor i freds- og 

konfliktstudier. Motsatt tendens ser vi på 

Bachelor i internasjonale studier og 

vårsemesteret på Bachelor i anvendt 

psykologi. Det kan være ulike grunner til 

det. At det ikke er systematisk likt tyder 

på at det ikke er læringsplattformen, men 

kanskje ulike grep i undervisning og 

struktur som gir ulikt utfall.  

 

Høyskolen har en godt innarbeidet kultur 

for erfaringsdeling på tvers, noe vi ser 

betydningen av å fortsette med for å 

fremme beste praksis. Vårt fokus på 

erfaringsdeling henger sammen med 

stadig utforskning og forbedringsarbeid i 

hvordan vi best utfører undervisning 

både digitalt og fysisk.  

For institutt for økonomi og 

administrasjon vises det tydelig hvordan 



 

 
71 

læring og erfaring hele tiden forbedrer 

studietilbudet og 

undervisningskvaliteten. Begge 

bachelorprogrammene på insituttet viser 

en imponerende utvikling fra høst 21 til 

vår 22.  Samme utvikling ser vi på 

bachelor i ernæring som har hatt et økt 

fokus gjennom studieåret på å utbedre 

sin digitale undervisning.   

  

 

 

 

Veiledning og oppfølging 

 

Overgangen til høyere utdanning kan 

være krevende, og god oppfølging er 

spesielt viktig i slike overgangsfaser. 

Veiledning og oppfølging er en viktig del 

av studietilbudet, og sluttevalueringene 

viser jevnt over svært gode skårer på 

forelesers tilgjengelighet for spørsmål og 

veiledning utenom undervisning. Det er 

vi veldig stolte av.  

 

Fra høsten 2021 ble det etablert en 

ordning med «faglige veiledere» for alle 

psykologistudenter på første året av en 

stedlig bachelorgrad i psykologi. En 

faglig veileder er en fagperson 

studentene kan kontakte for å stille 

faglige spørsmål, få hjelp til studieteknikk 

og motivasjon og som kan gi 

tilbakemeldinger på arbeidskrav før 

innlevering. Dette tilbudet krever et tett 

samarbeid mellom emneansvarlige og 

faglige veiledere. Først og fremst må de 

faglige veilederne være faglig oppdatert 

på alle emnene studentene våre tar det 

første året av en bachelorgrad i 

psykologi.  

 

Dette gjøres ved dialog mellom faglige 

veiledere og emneansvarlige, der 

emneansvarlig typisk kan ha 

informasjons-møter eller treffpunkter 

med de faglige veilederne i løpet av et 

semester. I tillegg bidrar den faglige 

veilederen med unik innsikt i 

studentopplevelsen i ulike emner. Den 

faglige veilederen er den som er tettest 

på studenten i en faglig setting, og får 

ofte tilbakemeldinger om hva som 

fungerer godt, hva som fungerer mindre 

godt – og også hva som er utfordrende. 
 

Enkelte emner oppleves tematisk som 

mer krevende enn andre. Et eksempel på 

dette er emnet PSY1120 Psykologi som 

fag og vitenskap som inkluderer mye 

forskningsmetode og som introduseres 

tidlig i studieløpet. For å fasilitere 

læringsarbeidet på en god måte er det 

derfor, basert på innspill fra fjorårets 

studenter, satt opp flere 

prosjektseminarer og det skal 

igangsettes et pilotprosjekt med 

kollokvier i dette emnet.   
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Studiebarometeret 
2021 
Indeks tilbakemelding  
og veiledning 

  

De faglig 
ansattes evne til 
å gi konstruktive 

tilbakemeldinger 
på arbeidet ditt. 

Faglig 
veiledning 

og 
diskusjoner 
med faglig 

ansatte. 
 

Medstudenters 
evne til å gi 

konstruktive 
tilbakemeldinger 

på arbeidet. 

Antall 
tilbakemeldinger 

du får fra faglig 
ansatte på 

arbeidet ditt. 

Bachelor i anvendt 
psykologi, Oslo 

4,1 
(20:3,9 / 19:3,6) 

3,3 
(20:3,6 / 

19:3,3) 

3,3 
(20:2,9 / 19:3,1) 

3,5 
(20:3,7 / 19:3,2) 

Bachelor i anvendt 
psykologi, Nett 

4,0 
(20:4,3 / 19:4,0) 

2,9 
(20:3,2 / 

19:3,5) 

3,1 
(20:3,3 / 19:3,3) 

3,7 
(20:4,0 / 19:3,8) 

Bachelor i psykologisk 
helsearbeid, Oslo 

3,6 
(20:NA / 19:NA) 

3,0 
(20:NA / 

19:NA) 

3,4 
(20:NA / 19:NA) 

3,2 
(20:NA / 19:NA) 

Bachelor i ernæring 
Oslo 

3,5 
(20:4,1 / 19:3,0) 

3,1 
(20:3,6 / 

19:3,1) 

3,6 
(20:3,8 / 19:2,7) 

3,0 
(20:3,7 / 19:3,3) 

Bachelor i freds- og 
konfliktstudier, Oslo 

4,3 
(20:4,5 / 19:4,4) 

3,7 
(20:4,2 / 

19:4,2) 

3,7 
(20:3,3 / 19:3,6) 

3,7 
(20:4,4 / 19:4,3) 

Bachelor i internasjonale 
studier, Oslo 

3,6 
(20:3,8 / 19:NA) 

3,2 
(20:3,6 / 

19:NA) 

2,9 
(20:3,4 / 19:NA) 

3,4 
(20:3,8 / 19:NA) 

Ba i internasjonale studier 
og Ba freds- og 
konfliktstudier, Nett 

4,6 
(20:4,2 / 19:3,6) 

3,5 
(20:3,5 / 

19:3,3) 

2,0 

(20:2,9 / 19:2,2) 
4,5 

(20:3,6 / 19:3,4) 

ONH Totalt 3,9 3,2 3,2 3,5 

Snitt i sektoren 3,2 3,2 3,4 3,0 
 

 

Våre andreårsstudenter har i 

studiebarometeret vurdert 

tilbakemeldinger og veiledning på sine 

programmer, og her er skårene mer 

varierte enn på undervisning. Det skåres 

godt over snittet i sektoren på faglig 

ansattes evne til å gi konstruktive 

tilbakemeldinger, men er på sektorsnittet 

når det gjelder faglig veiledning og 

diskusjon med fagansatte. Kanskje er det 

knyttet til at hovedvekten av studentene 

er nettstudenter, og at noe av den 

uformelle samtalen og diskusjonen som 

kan foregå på campus er mer 

utfordrende å legge til rette for digitalt, 

eller engasjere studentene til å benytte 

det.  

 

Der vi imidlertid ligger under 

sektorsnittet er medstudenters evne til å 

gi konstruktiv tilbakemelding. Vi har over 

tid strevd med lave skårer på 

læringsmiljø, og det er arbeidet mye med 

å videreutvikle et godt sosialt og faglig 

læringsmiljø. Vi håper effekten av et 

styrket læringsmiljø også øker tilliten 

studentene imellom, og at det sammen 

med et økt fokus på tilrettelegging for 

studentsamarbeid og -dialog vil ha en 

positiv effekt.   
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11.3 Studentenes motivasjon, studieinnsats og læring 
 

Arbeidet med aktive læringsformer har som nevnt vært et fokusområde både i sektoren 

generelt og for ONH. Med en hovedvekt av nettstudenter ved ONH krever det målrettet 

arbeid over tid for å etablere gode arenaer som legger til rette for studentaktive 

læringsformer tilpasset en studentgruppe som ofte kan være relativt sammensatt med 

ulike ønsker og behov.  

 

Tabell: Studiebarometeret 2021 – utvalgt spørsmål 

For påstanden i studiebarometeret om 

hvorvidt undervisningen er lagt opp til at 

studentene skal delta aktivt ligger ONH 

på 3. plass blant de polyfaglige 

høyskolene. Det er vi svært fornøyd med.  

Skårene er likevel ganske lave, så selv om 

vi relativt sett skårer godt så ser vi at 

dette er et område som vi ønsker å løfte 

oss på. Vi har hatt interne frokostmøter 

med dette som tema hvor erfarings-

deling rundt dette utforsknings- og 

utviklingsarbeidet er delt bredt på tvers 

av instituttene.   

 

Studieprogrammene på institutt for 

økonomi og administrasjon inkluderes 

ikke i studiebarometeret før til neste år 

da de får andreårsstudenter. 

Tilbakemeldingene fra studentene er at 

arbeidsmengden i de fleste emner er 

overkommelig og at de fleste opplever 

undervisningen som motiverende. Godt 

tilpassede arbeidskrav er en god metode 

for å få studentene til å arbeide aktivt og 

jevnt med pensum hele semesteret. Som 

et helt nytt studieprogram innen et nytt 

fagfelt ved ONH, har arbeidet med å 

finne de arbeidskravene som treffer best 

vært en utfordring som vi jobber 

kontinuerlig og utforskende med i 

samspill med studentene.  

 

Studentenes motivasjon og engasjement 

er viktig for studieinnsatsen deres, noe 

som igjen anses som en viktig faktor for å 

redusere frafallet og øke 

gjennomføringsgraden i høyere 

utdanning. I tillegg anses høy 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt
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studieinnsats som viktig for at studentene 

skal oppnå et kvalitativt godt 

læringsutbytte. 

 

 

 

Studiebarometeret 2021:  
Indeks: Eget engasjement 
  

Score 
2019 

Score 
2020 

Score 
2021 

Bachelor i anvendt psykologi, Oslo 3,8 3,9 3,9 

Bachelor i anvendt psykologi, Nett 3,9 4,1 3,9 

Bachelor i psykologisk helsearbeid, Oslo NA NA 3,6 

Bachelor i ernæring, Oslo 4,0 3,8 3,6 

Bachelor i freds- og konfliktstudier, Oslo 3,9 3,9 3,2 

Bachelor i internasjonale studier, Oslo NA 4,0 3,8 

Ba i internasjonale studier og Ba freds- og konfliktstudier, Nett 3,5 3,7 3,8 

ONH Totalt   3,7 

Snitt i sektoren 3,6 3,6 3,6 
 

I studiebarometeret vurderer studentene 

eget engasjement. Det er en indeks som 

inkluderer vurdering av om de er 

motiverte, om de benytter seg av 

organiserte læringsaktiviteter, om de 

møter godt forberedt og hvorvidt de 

opplever egen studieinnsats som høy.  
 

Her er skåren stabil over tid for bachelor i 

psykologi på sted og nett, samt bachelor 

i internasjonale studier på nett. Vi ser en 

nedgang i studentenes engasjement på 

bachelor i ernæring som er et 

nettstudium, og på de to stedlige 

bachelorprogrammene på institutt for 

statsvitenskap og internasjonale studier. 
 

For de stedlige studieprogrammene på 

ISIR, spesielt på Fred- og konfliktstudier, 

er vår erfaring at dette er en veldig 

engasjert studentgruppe med et høyt 

faglig engasjement og stor grad av 

deltakelse på både organiserte 

læringsaktiviteter og faglige aktiviteter 

som ikke er direkte knyttet til 

undervisningen. Det var i så måte en 

studentgruppe som ble hardt rammet av 

begrensningene i det fysiske rom 

grunnet koronapandemien. Det har blitt 

arbeidet mye med å reetablere 

læringsmiljøet som før pandemien møtte 

studentenes engasjement på en svært 

god måte. At bachelorstudentene på 

ernæring har en tydelig nedgang, er et av 

flere områder som studieprogrammet 

skårer lavt på.  

Det er som tidligere nevnt planlagt 

reviderings- og utviklingsarbeid på både 

program- og emnenivå. 

 

Videreutvikling av støttestruktur for studenter - akademisk skriving  

Pandemien og redusert kontakt med 

studentene gjorde at vi i vårsemesteret 

2021 valgte å bruke såkalte 

«koronamidler» fra 

Kunnskapsdepartementet til å 

videreutvikle, oppskalere og utforske nye 
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muligheter i vårt støttetilbud for 

akademisk skriving. I tillegg til skrivekurs 

og -veiledning gjort av våre fagansatte, 

ble det opprettet en ny midlertidig 100% 

stilling som akademisk studiestøtte fra og 

med februar 2021. Fra august samme år 

ansatte vi i tillegg fem masterstudenter i 

midlertidige deltidsstillinger som 

individuelle skriveveiledere for studenter 

på samtlige av våre institutter.  

Dette har resultert i at vi i løpet av 

studieåret 2021/22 har utviklet og 

gjennomført:  

• En rekke skrive- og refereringskurs i både 

digitale og fysiske læringsrom på tvers av 

institutter. Disse kursene har hatt omtrent 

800 besøk.  

• Nye digitale refereringskurs er 

tilgjengeliggjort for våre studenter. 

• Ca. 250 individuelle skriveveiledninger 

på arbeidskrav er gjennomført.  

• Ca. 30 møter med studenter som vi 

basert på arbeidskrav har sett at har 

behov for  

veiledning knyttet til forståelse for 

referering og redelig akademisk skriving.  

Erfaringene i kjølvannet av dette er at vi 

ser et klart behov for å tilby denne typen 

kurs og veiledning også kommende 

studieår. Her vil budsjettrammene 

påvirke i hvilken grad vi har mulighet til å 

tilby forsterket akademisk skrivestøtte 

også uten midlene fra 

Kunnskapsdepartementet.  

 

 

 

 

 

11.4 Forbedrings- og utviklingsområder for 2022-23 

Strukturkapital: videreutvikle malverk for undervisningsutvikling basert på 

studentevalueringer og annen kunnskapsinnhenting som bidrar til inspirasjon og 

implementering av beste praksis. Følge opp pilotering av smidig emneutvikling.  

 

Aktiv læring: følge opp arbeidet med undervisningsformer som tilrettelegger for 

studentenes aktive læring og videreutvikle støttestrukturer som sikrer gode rammer som 

sikrer kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling. 

 

Datadrevet pedagogisk utvikling: Videre utvikling av arbeidet med å sammenstille, 

tilgjengeliggjøre og bruke data fra Qybele og andre kilder som underlag for pedagogisk 

utviklingsarbeid.   
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12. Resultatkvalitet – produksjon og resultater 
Resultatkvalitet er studentenes læringsutbytte, personlige utvikling og gjennomføring. 

 

12.1 Oppnåelse av læringsutbyttet basert på studentresultater  

og faglige vurderinger 
 

Instituttvis vurdering av oppnådd læringsutbytte 

 

Institutt for helse: Gjennom 

sluttevaluering i emner ved bachelor i 

ernæring viser studentene generelt til at 

de i stor grad opplever å oppnå emnets 

læringsutbytter ved emnets slutt, men 

det er noe variasjon mellom ulike emner. 

Emneansvarlige rapporterer jevnt over 

om godt samsvar mellom undervisning, 

eksamen og læringsutbytter, og gir 

inntrykk av at studentene generelt har 

mulighet til å oppnå læringsutbyttene i 

emnene.  

 

Institutt for økonomi og 

administrasjon: De programansvarlige 

vurderer oppnådd læringsutbytte som 

tilfredsstillende. Det er allikevel noen 

emner som utpeker seg som utfordrende 

for studentene. Dette er hovedsakelig 

"tallemner" som grunnleggende 

bedriftsøkonomi, finansregnskap og 

matematikk. Sensorrapporter har også 

blitt gjennomgått for å sikre at 

eksamensoppgaver er på riktig nivå med 

hensyn til studentenes faglige 

progresjon. 

 

Institutt for statsvitenskap og 

internasjonale relasjoner: I studentenes 

sluttevaluering av emnene er det noe 

variasjon i hvor stor grad studentene selv 

opplever at de har oppnådd emnets 

læringsutbytte. Emneansvarlig vil vurdere 

tiltak sammen med de 

programansvarlige i de emnene som 

scorer lavt. 

 

Institutt for psykologi: For 

bachelorgradene i anvendt psykologi og 

psykologisk helsearbeid viser 

studentenes sluttevalueringer i emnene 

en jevnt over høy score på opplevd 

oppnåelse av læringsutbytte.  
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12.2 Studentenes studieprogresjon og kandidatproduksjon 
 

Studiepoengproduksjon per semester – høsten 2021 og våren 2022 

 
 

 
Sektortall fra NOKUT-portalen 

Alle 
institusjoner 

Akkrediterte 
høyskoler 

Ikke-
akkrediterte 

høyskoler 

Nye studiepoeng per student (2021) 47,0 47,6 43,8 
 

 

 

Program Per student, 
høst 

Per student, vår  

   

Bachelor i avvendt psykologi 27,05 27,33 

Bachelor i digital markedsføring og ledelse 25,43 27,35 

Bachelor i ernæring 26,20 25,87 

Bachelor i freds- og konfliktstudier 25,91 27,32 

Bachelor i internasjonale studier 28,99 26,71 

Bachelor i organisasjonspsykologi 24,00 27,00 

Bachelor i psykologisk helsearbeid 28,04 28,28 

Bachelor i statsvitenskap 27,06 28,82 

Bachelor i økonomi og administrasjon 26,54 24,17 

Master i psykologi - anvendt helsepsykologi og 
forebygging  

28,13 29,06 

Master i psykologi - kognisjon og teknologi 30,00 29,17 

 

 

Sammenlignet med sektortall, som viser 

samlet studiepoengproduksjon for ett 

studieår, viser tabellen over at våre 

studenter ligger over snittet. 

Studieprogresjonen for alle 

bachelorgradene er jevnt over god, og 

de fleste ligger på nivå med internt 

måltall og gjør det bra sammenlignet 

med studiepoengproduksjonen innen 

relevant fagområde i sektoren. For 

enkelte av årsstudiene er det noe lavere 

studiepoengproduksjon, noe som i 

utgangspunktet ikke er tilfredsstillende.  

 

Dette må imidlertid sees i sammenheng 

med at mange av de nettbaserte 

studentene har behov for å tilpasse 

studiehverdagen til andre forpliktelser, 

noe som medfører en lavere 

studieprogresjon enn tradisjonelle 

heltidsstudenter. Dette er en sentral del 

av den fleksibilitet som ONH bygger sin 

studiemodell på.  

 

Studieadministrasjonen gir tett 

oppfølging av enkeltstudentenes 

studieprogresjon. Det er igangsatt et 

prosjekt i studieseksjonen for å forhindre 

frafall og forbedre studentenes 

gjennomføringsgrad gjennom å ta i bruk 

gode måleverktøy for frafall, 

studiepoengproduksjon og 

gjennomføring. Studieseksjonens bidrag 

til å sikre høy gjennomføring er blant 

annet god informasjon i løpet av 

semesteret, individuelle tiltak for 

studenter som har behov for 

tilrettelegging, veiledning av forsinkede 
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studenter og tilpasset studieløp for 

studenter som ønsker lavere 

studiebelastning enn fulltid. I tillegg er 

arbeidet med et godt psykososialt 

studiemiljø viktig for å holde 

studiemotivasjonen oppe og dermed 

forhindre frafall.  

 

Alle forsinkede studenter får tilpasset 

utdanningsplan, informasjon om 

konsekvenser av forsinkelsen og tilbud 

om samtale med studentrådgiver. 

Studenter som er kritisk forsinket på 

starten av en bachelorgrad blir endret til 

årsstudium-student for å forhindre at 

studenten påtar seg ytterligere 

betalingsforpliktelser uten nødvendig 

progresjon. De får i tillegg veiledning om 

hvordan de kan ta igjen forsinkelsen og 

fortsette studiene på en hensiktsmessig 

måte. Studenter som er kritisk forsinket 

senere i bachelorgraden får veiledning 

og råd fra studentrådgiver. 

 

 

12.3 Strykprosent og eksamenskarakterer 
 

 
Sektortall fra NOKUT-portalen 
 

 
Alle 

institusjoner 

 
Akkrediterte 

høyskoler 

Ikke-
akkrediterte 

høyskoler 

Strykprosent 5,7 5,5 5,3 

 

Sektortall fra DBH 
 

 
A % 

 
B % 

 
C % 

 
D % 

 
E % 

 
F % 

Karakterfordeling (2021) 14,62 28,14 29,17 14,23 6,81 6,81 

 

Program Karaktersnitt  Strykprosent Antall ikke 
møtt på 
eksamen 

Bachelor i anvendt psykologi 3,73 9,78 % 131 

Bachelor i digital markedsføring og 
ledelse 

3,96 8,77 % 11 

Bachelor i ernæring 3,57 11,94 % 44 

Bachelor i freds- og konfliktstudier 3,55 17,15 % 46 

Bachelor i internasjonale studier 3,80 13,00 % 77 

Bachelor i organisasjonspsykologi 3,50 0,00 % 0 

Bachelor i psykologisk helsearbeid 3,73 7,13 % 55 

Bachelor i statsvitenskap 3,73 12,68 % 2 

Bachelor i økonomi og administrasjon 3,76 15,00 % 6 

Master i psykologi - anvendt 
helsepsykologi og forebygging  

4,72 11,11 % 1 

Master i psykologi - kognisjon og 
teknologi 

3,67 0,00 % 0 
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Karaktersnittet er jevnt over 

tilfredsstillende, men det vil på 

institusjonsnivå være interessant å se 

nærmere på hvordan man ved bruk av 

ulike eksamensformer benytter 

karakterskalaen sammenlignet med 

forventet normalfordeling. Eksempelvis 

pekes det i programrapporten fra 

bachelor i ernæring på at det for 

valgemnene er et mønster med enten 

lave eller høye karakterer. Det kan være 

flere årsaker til dette, og det vil vurderes 

videre i kommende periode.  

 

Det er relativt stor variasjon i 

strykprosenten mellom instituttene og de 

ulike studieprogrammene.  Ved institutt 

for helse er strykprosenten jevnt over 

noe høy. Emnet MED1100 med et stort 

antall studenter hadde høy strykprosent 

høsten 2021. Det ble derfor gjort 

justeringer ved gjennomføring av emnet 

våren 2022.  

Strykprosenten på institutt for økonomi 

og administrasjon er varierende med 

høy strykprosent for bachelor i økonomi 

og administrasjon, mens strykprosent på 

bachelor i digital markedsføring og 

ledelse er mer gjennomsnittlig. Det 

rapporteres om at enkelte emner trekker 

opp strykprosenten, som grunnleggende 

bedriftsøkonomi, finansregnskap og 

matematikk. Med utgangspunkt i 

studentens tilbakemeldinger og faglige 

vurderinger er det derfor gjort endringer 

i emnene som instituttet håper skal bidra 

til å forbedre studieprogresjon og 

forebygge frafall.  

Strykprosenten på 

bachelorprogrammene ved institutt for 

psykologi er høyere enn sektorsnittet, 

men lavere enn for en rekke andre 

studieprogrammer ved høyskolen. På 

masterstudiet er stryk-prosenten noe høy, 

men det er relativt få studenter som 

ligger til grunn for beregningen. 

Enkeltresultater gir dermed større utslag 

på det samlede resultatet.   

Ved institutt for statsvitenskap og 

internasjonale relasjoner er 

strykprosenten godt over måltallet på de 

programmene det er rapportert på. Dette 

vil bli vurdert nærmere for å finne ut hva 

som er årsaken til at strykprosenten jevnt 

over er såpass høy.  

Det er lagt til rette for at studentene raskt 

kan gjennomføre kontinuasjonseksamen 

ved behov. Samtidig ser vi at dette kan 

medføre høyere strykprosent på ordinær 

eksamen da noen studenter leverer 

ubesvart eksamen for å kunne kontinuere 

ved første anledning. 
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Antall ikke møtt på eksamen 

Ved flere av studieprogrammene er 

antallet studenter som ikke møter til 

eksamen høyt. Både fra institutt for helse 

og institutt for økonomi og 

administrasjon rapporteres det om at det 

spesielt er muntlig eksamen som driver 

opp dette tallet. Muntlig eksamen er i 

mange tilfeller en svært egnet 

eksamensform for å vurdere oppnåelse 

av læringsutbytte på en god måte, men 

studentene vegrer seg ofte og er nervøse 

i en slik setting. Det er derfor behov for å 

styrke studentens trygghet i muntlig 

fremstilling av faget, og dette er noe 

høyskolen ønsker å ha økt fokus på 

fremover. 

 

Antall begrunnelser og klager på 

sensur 

Når det kommer til antall studenter som 

har bedt om karakterbegrunnelse og 

innleverte klager for studieåret 2021-22 

er omfanget på nivå med fjoråret. Dette 

er høyskolen tilfreds med.  

 

Antall fuskesaker 

Høsten 2021 ble det behandlet 10 

fuskesaker. I seks av disse sakene ble det 

fattet vedtak om annullering og ett 

semester utestengelse, mens det i tre 

saker ble fattet vedtak om annullering og 

to semestre utestengelse. Våren 2022 

behandlet klagenemnda 20 fuskesaker, 

hvor det ble fattet vedtak om annullering 

og ett semester utestengelse i åtte saker. 

Videre ble det fattet vedtak om 

annullering og to semestre utestengelse i 

åtte saker. I tillegg ble en student 

frifunnet da det ikke var tilstrekkelig likhet 

mellom besvarelsen og de aktuelle 

kildene for å konstatere plagiat. 

Av de totalt 30 sakene som ble behandlet 

dette studieåret engasjerte studentene 

advokat i seks saker. 
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12.4 Frafall og gjennomføring på normert tid 
 

 

 

 

Fleksibiliteten i studiemodellen samt en 

stor andel nettstudenter gjør at vurdering 

av frafall og gjennomføring på normert 

tid blir en kompleks øvelse. Eksempelvis 

er det 18 studenter på bachelor i 

ernæring ved institutt for helse som i 

studieåret 2021-22 valgte å avslutte 

studiet underveis i studieløpet. Det er 

imidlertid mange studenter som ikke 

gjennomfører på normert tid, tar 

permisjon, velger å gå over til deltid eller 

utsetter emner. De andre instituttene 

rapporterer om relativt lavt frafall og 

tilfredsstillende gjennomstrømning 

sammenlignet med høyskolens måltall og 

sektortall. Felles for studieprogrammene 

er at frafallet er høyest mellom første og 

andre studieår. 

Program   Antall sluttet 

Bachelor i anvendt psykologi 26 

Bachelor i digital markedsføring og ledelse 2 

Bachelor i ernæring  18 

Bachelor i freds- og konfliktstudier 4 

Bachelor i internasjonale studier 4 

Bachelor i organisasjonspsykologi 1 

Bachelor i psykologisk helsearbeid 17 

Bachelor i statsvitenskap  1 

Bachelor i økonomi og administrasjon 3 
Master i psykologi - anvendt helsepsykologi og 
forebygging  1 

Master i psykologi - kognisjon og teknologi 0 
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12.5 Forbedrings- og utviklingsområder for 2022-23 
 

Frafall og gjennomføring på normert 

tid: Studieseksjonen gjennomfører 

pilotprosjektet innen forebygging av 

frafall og forbedring av studieprogresjon 

og vurderer behov for ytterligere tiltak 

eller behov for justering i eksisterende.  

 

Muntlig eksamen: Arbeide med å styrke 

studentens trygghet i muntlig fremstilling 

av faget slik at studentene som skal opp 

til muntlig eksamen både opplever 

mestring samtidig som de ser 

nytteverdien av å utfordre seg selv på 

området. 

 

Strykprosent: Gjennomføre en samlet 

vurdering av årsakene til stryk og vurdere 

tiltak som kan bidra til redusert 

strykprosent.  

 

 

 

 

Dette må vurderes opp mot emnenes 

egenart, eksamensform og andre faktorer 

som påvirker studentenes 

gjennomføringsevne. 

 

Resultatkvalitet vs. inntakskvalitet: Det 

vil være interessant å se nærmere på 

sammenhengen mellom inntakskvalitet 

og studentens eksamensresultater, 

studieprogresjon og 

gjennomføringsgrad. Dette er et større 

arbeid som inneholder mange variabler. 

Det gjøres allerede mye bra for å legge 

til rette for en god studiestart og 

oppfølging av studentene gjennom 

deres studieløp, men innsikten i 

studentenes forutsetninger sett opp mot 

deres resultater vil være svært nyttig. 

Karakternivå fra videregående utgjør i 

den sammenheng kun én dimensjon. 
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13. Relevanskvalitet – samfunn og arbeidsliv 
Relevanskvalitet omhandler hvorvidt en utdanning har de “rette” kvaliteter i forhold til den virksomhet den 

utdanner til og de behov som samfunnet har. 

 

13.1 Studieprogrammenes arbeidslivstilknytning 
 

Institutt for helse: Ved bachelor i 

ernæring legges det opp til inkludering 

av arbeidsrelevante caser, eksempler og 

oppgaver i emnene. Det påpekes at 

enkelte nettemner har behov for 

oppdatering og revidering. Praktiske 

ferdigheter ivaretas gjennom samlinger 

for nettstudentene der de blant annet får 

trene seg på kostveiledning ved 

høyskolens studentklinikk. Videre har 

instituttet et godt samarbeid med 

Oppfølgingsenheten Frisk, der 

studentene holder matlagingskurs for 

deres overvektspasienter.  

Bachelorstudenter i ernæring har i tillegg 

mulighet for å ta internship, der de får 

relevant yrkes-praksis i en 

bedrift/organisasjon. Dette går igjen i 

kandidatundersøkelsen at var viktig for å 

oppnå verdifull arbeidsrelevant erfaring 

og som en hjelp til å bygge faglig 

nettverk. 

 

Medisin grunnfag er et årsstudium i 

grunnleggende anatomi, fysiologi og 

sykdomslære, og gapet fra medisin 

grunnfag til arbeidslivet kan oppfattes 

som nokså stort. Relevansen i medisin 

grunnfag er dermed hovedsakelig rettet 

mot videre studier innen helsefag, som i 

sin tur kvalifiserer for ulike utdanninger 

innen helsefag. Gjennom konkrete og 

reelle eksempler og caseoppgaver 

konkretiseres likevel kunnskaper og 

ferdigheter i et større perspektiv. 

 

Medisin 1+5 og fysioterapi er første året 

av profesjonsutdanninger og studentene 

har således en klar yrkesvei å følge. 

 

Institutt for statsvitenskap og 

internasjonale relasjoner: ISIR har et 

tydelig fokus på å tilby 

arbeidslivsrelevante studier, og instituttet 

har et stort nettverk og sterk tilknytning til 

relevant samfunns- og arbeidsliv. Dette 

kommer særlig til uttrykk gjennom 

instituttets internship-ordning, og besøk 

til og fra aktuelle arbeidsplasser. 

Instituttet har gode erfaringer med å 

sende studenter ut i internship. Dette er 

særlig arbeidslivsrelevant og vi opplever 

at mange som har vært utplassert går fort 

inn i relevant jobb etter, eller underveis, i 

studiet. 

 

Instituttet har også fokus på å gjøre 

læringsutbyttebeskrivelser, 

vurderingsformer og undervisningen 

arbeidslivsrelevant. Som et tiltak i 

arbeidet med å videreutvikle 

arbeidslivsrelevansen vil det legges til en 

egen modul om arbeidslivsrelevans for 

hvert emne i Qybele. På denne måten får 

vi større bevissthet rundt begrepet og 

tydeliggjør overfor studentene 

viktigheten av arbeidslivsrelevans i 

studiene. 

 

Institutt for økonomi og 

administrasjon: Studieprogrammene 

ved instituttet har kun gjennomført første 

år. Begge bachelorgradene på instituttet 

er nylig akkreditert av sakkyndig komité. 

Arbeidslivsrelevans for begge 
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programmene er derfor blitt vurdert 

ogdet er innhentet evalueringer fra 

næringslivet om studieplanenes relevans. 

Én av styrkene til foreleserne er deres 

nettverk og tilknytning til næringslivet og 

samfunnet, og hvordan forelesere 

gjennomgående knytter undervisning til 

virkelighetsnær praksis. 

 

Institutt for psykologi: 

Arbeidslivsrelevans ved instituttets 

studieprogrammer ivaretas på flere 

måter. Arbeidskrav og eksamen skal få 

studentene til å reflektere over og drøfte 

samfunnsaktuelle problemstillinger. 

Forelesere knytter undervisning til 

virkelighetsnær praksis og benytter case 

og eksempler i undervisningen. 

Gjesteforelesere fra ulike deler av 

samfunns-/arbeidsliv benyttes.  

 

I tillegg er det mulighet for internship for 

bachelorstudentene, og arbeidsrelevant 

tematikk i bachelor- og masteroppgaver. 

Kandidatundersøkelsen som fulgte opp 

tidligere bachelorstudenter  i anvendt 

psykologi viser at de aller fleste av 

respondentene var i jobb eller videre 

utdanning.  

 

Bachelor i organisasjonspsykologi og 

master i psykologi med fordypning i 

anvendt helsepsykologi og 

forebyggende arbeid er relativt nylig 

akkreditert, og arbeidslivsrelevans har 

vært viktig i arbeidet med å utvikle 

programmene, samtidig som det er for 

tidlig til å ha tilstrekkelig med data for å 

evaluere disse programmene. 
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Prosjekt: Arbeidslivsrelevans i fleksible utdanninger - utforsking av mikropraksis for 

nettstudenter i ernæring 

Dette er et treåring HK-dir finansiert 

prosjekt som er spesielt interessant i 

arbeidet med å tilrettelegge for 

arbeidslivsrelevans i nettbaserte 

studieprogrammer.  

Prosjektet er en videreføring av 

aksjonsforskningsprosjektet der flere 

fagansatte på institutt for helse, i 

samarbeid med andre institusjoner, 

undersøkte mulighetene for læring 

gjennom mikropraksis og 

refleksjonsgrupper i tverrfaglige team, 

dokumentert i artikkelen Nutrition 

Students’ Experiences of 

Interprofessional Learning in a Nursing 

Home (Heyerdahl, E. og Ottesen, M. 

Molin, M., Hestevik, C. H. Sørlie, M. & 

Sellevold, GS., 2020).  

Oppsummeringen av funn fra dette 

prosjektet konkluder med at selv en kort 

periode med tverrfaglig 

samarbeidslæring i en autentisk kontekst, 

tilbyr studentene erfaringer og forsterker 

deres faglige identitet og mestringstro.  

 

Prosjektet gir en unik mulighet til 

utviklingsarbeid og kompetansebygging 

på emnedesign i samarbeid med 

arbeidslivet, praksis for studenter og 

innovasjon med tanke på fleksibilitet og 

arbeidslivs-relevans i nettstudier.  

Hovedmålet med prosjektet er å utforske 

læringspotensialet og organisering av 

distribuert mikropraksis med tverrfaglige, 

digitale diskusjonsgrupper for 

nettstudenter som en del av et fleksibelt 

utdanningsløp, samt hvordan aktører fra 

arbeids- og samfunnsliv kan knyttes tett 

opp mot utvikling og gjennomføringen 

av et konkret emne. Det er tatt 

utgangspunkt i emnet ERN6040 Kosthold 

og ernæring for barn og har formulert 

følgende delmål: 

1. Involvere arbeidsliv og 

samfunnsaktører i utarbeiding av 

læringsutbytter og emnedesign. 

2. Utvikle en modell for gjennomføring 

av distribuert mikropraksis med 

tverrfaglige, digitale 

refleksjonsgrupper. 

3. Dokumentere og evaluere 

nettstudenters og andre involvertes 

erfaringer med gjennomføring av 

mikropraksis. 

4. Spre kunnskap om gjennomføring av 

mikropraksis og samarbeid med 

arbeidsliv til interne og eksterne 

fagmiljøer. 

Som en del av dokumentasjonen og 

spredningsarbeidet er det etablert en 

forskningsgruppe knyttet til prosjektet og 

det planlegges flere publikasjoner. 
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13.2 Kandidatenes vurdering av utdanningens relevans 

 
 

Studiebarometeret: Indeks «Tilknytning til arbeidslivet»  

Score 
2019 

Score 
2020 

Score 
2021 

Bachelor i anvendt psykologi, Oslo 2,9 3,0 3,0 

Bachelor i anvendt psykologi, Nett 2,9 2,7 2,3 

Bachelor i psykologisk helsearbeid, Oslo NA NA 2,7 

Bachelor i ernæring, nett 2,9 3,2 2,9 

Bachelor i freds- og konfliktstudier, Oslo 3,6 3,7 3,1 

Bachelor i internasjonale studier, Oslo NA 3,7 2,7 

Ba i internasjonale studier og Ba freds- og konfliktstudier, 
Nett 

2,5 3,4 3,4 

ONH Totalt 2,7 

Snitt i sektoren 3,1 

 

Det er fall i høyskolens score over nesten 

samtlige studieprogrammer. Høyskolen 

antar at en viktig årsak til dette kan være 

en covid-effekt hvor muligheten for å ta 

internship har forsvunnet i perioden. Et 

annet moment kan være behovet for å 

bevisstgjøre studentene rundt hva 

begrepet rommer. Det er defor lagt inn i 

emnemalen at alle emnebeskrivelser skal 

ha en egen del om arbeidslivsrelevans. 

Dette vil uansett være et viktig 

oppfølgingspunkt som en del av 

høyskolens samlede arbeid med 

studieprogrammenes 

arbeidslivstilknytning. 

 

Kandidatundersøkelsen 

Høsten 2021 ble det gjennomført en 

kandidatundersøkelse som inkluderte 

studenter som gjennomførte sin 

bachelorgrad i perioden 2017-2021. 

Totalt mottok 826 tidligere studenter 

undersøkelsen. Av disse fikk vi 240 svar 

som hadde svart på mer enn 30% av 

undersøkelsen.  

Det var en relativt jevn fordeling mellom 

de ulike kullene. En stor del av 

respondentene kom fra bachelor i 

anvendt psykologi (66%), mens 

hoveddelen av de resterende studentene 

var jevnt fordelt mellom bachelor i 

ernæring (15%) og bachelor i freds- og 

konfliktstudier (15%). Det var også en 

liten andel studenter fra bachelor i 

internasjonale studier (3%) og bachelor i 

psykologisk helsearbeid (1%). 

Fordelingen harmonerer med antall 

uteksaminerte kandidater fra de ulike 

bachelorgradene. 

Helt overordnet viser datamaterialet at 

majoriteten kom raskt ut i relevant jobb 

etter utdanningen på ONH. 85% kom inn 

på masteren de hadde på førstevalget og 

flertallet rapporterte at det de lærte på 

studiene har vært relevant i arbeidslivet. 

I motsetning til studiebarometeret, er 

resultatene tilknyttet arbeidslivsrelevans 

gode i kandidatundersøkelsen. Her 

svarer i overkant av 180 stk. at de hadde 

studierelatert kontakt med arbeidslivet 

under studietiden, i form av internship, 

bedriftsbesøk, feltarbeid, 

gjesteforelesere, seminarer arrangert av 

høyskolen og gjennom oppgaver, caser 

og lignende på studieprogrammet. Flere 

av disse aktivitetene ble også fremhevet 
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som verdifulle for studentene i deres 

videre karrierevei. 

Kandidatundersøkelsen utgjorde en 

sentral del av underlaget til 

programansvarlige og instituttlederne i 

deres rapportering. Resultatene fra 

undersøkelsen har også blitt presentert 

på høyskolens allmøte og i ulike råd og 

utvalg. 

 

 

13.3 Arbeidsgiveres vurdering av utdanningens relevans 
 

Etablering av bransjeråd og RSA 

I arbeidet med å utvikle 

studieprogrammenes arbeidslivsrelevans 

innen rammene for det systematiske 

kvalitetsarbeidet ble det våren 2022 

besluttet å etablere bransjeråd. 

Kontakten med næringslivet finnes i 

mange former på studieprogramnivå. 

Bransjerådene skal være en formalisert 

møteplass for å sikre at man over tid har 

fokus på områder som er sentrale for 

studieprogrammenes 

arbeidslivsrelevans. I de fleste tilfeller vil 

bransjeråd bestå av arbeidsgivere som 

ser verdien av å bidra til å utvikle 

utdanningene med de ferdigheter og 

den kompetansen de trenger hos sine 

ansatte.  

 

Det er besluttet at bransjeråd skal 

gjennomføres årlig, og at bachelorgrader 

og årsstudium innen samme fagområde 

gjerne kan samordne gjennomføringene. 

I forkant av periodisk programevaluering 

er det fastsatte vurderingskriterier knyttet 

til faglig profil, læringsutbytte, 

undervisnings-, lærings- og 

vurderingsformer, samt studiets 

oppbygning og progresjon. Utover dette 

har programansvarlig et stort 

handlingsrom med tanke på innretting 

og gjennomføring av bransjeråd. Er det 

ikke noen endringer i studiets faglige 

profil, læringsutbytte, undervisnings- og 

vurderingsformer siden forrige 

evaluering av studiets 

arbeidslivsrelevans, vil det være naturlig 

at hovedtema for bransjerådets årlige 

samling er innrettet mot endringer i 

bransjen, og en videre diskusjon rundt 

utvalgte tema knyttet til dette. Mandat og 

prosessdokumentasjon med tilhørende 

malverk er utviklet og gjort tilgjengelig i 

kvalitetsportalen Compilo.   

 

For å supplere bransjerådenes arbeid 

skal det etableres et Råd for samarbeid 

med arbeidslivet (RSA). Målet er å 

gjennomføre en årlig samling hvor man 

ser på den overordnede utviklingen 

innenfor fagområdene ONH utdanner 

kandidater til. Innspillene fra RSA er 

viktige på et strategisk nivå, og skal bidra 

med viktig innsikt i arbeidet med 

studieporteføljeutviklingen.  

 
Gjennomføring av bransjeråd ved 

institutt for psykologi 

I august 2022 ble det arrangert 

bransjeråd for bachelor i anvendt 

psykologi med relevante årsstudier, og 

for bachelor i psykologisk helsearbeid 

med årsstudier. Innspill fra rådet 

inkluderte blant annet at:  
 

• Programmene fremstår i stor grad 

som relevante. 

• Vurderingsformer, særlig 

hjemmeeksamen, er hensiktsmessige. 



 

 
89 

• Viktig at studentene tilegner seg 

kommunikasjonsferdighet – positivt at  

vi har ferdighetstrening i mange av 

våre studier. 

• Vi bør vektlegge muntlig 

fremstillingsevne, rolleforståelse mv. 

sterkere. 
 

Samtidig må det understrekes at selv om 

diskusjonene og innspillene var nyttige, 

så vil det med  

kun to eksterne deltakere på hvert 

bransjeråd være vanskelig å generalisere. 

Det vil derfor være hensiktsmessig med 

en bredere representasjon fra 

arbeidslivet ved fremtidige 

gjennomføringer. 

 
Gjennomføring av bransjeråd ved 

institutt for statsvitenskap og 

internasjonale relasjoner  

Bransjeråd gjennomføres på ulike måter 

og det er rom for variasjon. Ved ISIR har 

det høsten 2022 blitt gjennomført en 

systematisk undersøkelse blant 12 ulike 

aktører i bransjen. Alle de 12 aktørene er 

vertskap for studentpraktikanter det 

gjeldende semesteret og de 

representerer et bredt spekter i bransjen 

(fra Forsvaret til humanitære 

organisasjoner, statlige, private og 

ideelle aktører, både i Norge og i 

utlandet). Aktørene blir stilt de samme 

spørsmålene, som omhandler 1) hvilke 

ferdigheter bedriftene ser etter i en 

arbeidstaker, 2) hvordan våre studenter 

(praktikantene) var forberedt på å gå ut i 

arbeid (er det noe vi kan gjøre for å 

forberede dem bedre), og 3) studiets 

koblinger til samfunns- og arbeidsliv (råd 

og forslag til nærere samarbeid, nye 

metoder etc.). Denne kontakten er svært 

nyttig i videreutviklingen av studiets 

arbeidslivsrelevans.  

 

 

 

 

13.4 Utviklings- og forbedringsområder for 2022-23 
 

Bransjeråd: Sikre god implementering innen nåværende rammer, og vurdere behovet for 

videreutvikling etter flere gjennomføringer i perioden som kommer.  

Råd for samarbeid med arbeidslivet: Etablere mandat og rammer. Gjennomføre møte i  

løpet av første kvartal 2023. 

 

Erfaringsdeling: Legge til rette for god erfaringsdeling i arbeidet med 

studieprogrammenes arbeidslivsrelevans gjennom eksempelvis frokostmøter og 

diskusjoner i ulike forum som fagmøter  

og programansvarliggruppa. 
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