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Innledning 
Formålet med denne analysen er å undersøke institusjonsfrafallet og programfrafallet ved UiB. I 

Kapittel 3 og Kapittel 4 blir det sett nærmere på henholdsvis institusjonsfrafall og programfrafall. 

Kapitlene er delt etter 3 nivåer: bachelor-, master- og integrerte master-/profesjonsstudier. 

Videre undersøkes når studenter faller fra i utdanningsløpet på hvert av disse nivåene, og ikke minst, 

hvem disse studentene er. På programnivå undersøkes også internmobiliteten i de forskjellige 

fakultetene.  

1 Definisjon og avgrensning 
Frafall kan defineres på mange måter. I denne rapporten er det valgt å se på institusjonsfrafall, 

programfrafall og internmobilitet. Rapporten gjelder studentkullene fra 2008 til 2013, og 

telletidspunktet er juni 2014. 

Med institusjonsfrafalte forstås: Studenter som ikke er semesterregistrert, og som heller ikke er i 

permisjon eller har oppnådd en grad per juni 2014. 

Med programfrafalte forstås: Studenter som er semesterregistrert per juni 2014, men er registrert 

på et annet studieprogram ved UiB enn de opprinnelig ble tatt opp til. De har dermed mistet 

studieretten på sitt opprinnelige studieprogram. Det er likevel slik at en del studenter registrerer seg 

på nytt i sitt opprinnelige studieprogram. Alle disse studentene regnes som programfrafalte, men 

ikke-institusjonsfrafalte.  

Internmobilitet angir programfrafalte, men ikke-institusjonsfrafalte studenters overgang fra et 

studieprogram til et annet og nytt program. 

Sammenligning mellom forskjellige læresteder kan være problematisk grunnet ulike definisjoner på 

institusjonsfrafall. 

2 Datasett 
Datasettet som brukes i denne analysen, består av informasjon om studenter fra høst 2008 til vår 

2014, og er innhentet fra Felles Studentsystem (FS). Studentene er fordelt etter årskullene 2008 til 

2013. En student som institusjonsfrafaller og registrerer seg på nytt på et seinere tidspunkt er da 

med i mer enn ett årskull. Datasettet skiller ikke i mellom deltids- og heltidsstudenter.  

Institusjonsfrafallet er betinget av at datauttaket (telletidspunktet) er foretatt juni 2014. De tidligere 

årskullene har hatt flere semestre de kan falle fra enn studentene i 2012- og 2013-årskullet. 

Institusjonsfrafallet til de seinere årskullene blir da kunstig lav.  

Frafallet påvirkes også av studentenes mål. I følge UiBs Trivselsrapport fra 2009, av Mikaelsen og 

Strøm, hadde 13 prosent av studentene ingen planer om å fullføre en grad (s. 19). Denne faktoren 

fører til kunstig høyt institusjonsfrafall. 

 



3 
 

3 Institusjonsfrafall 

3.1 Når faller studentene fra? 

3.1.1 Bachelornivå 

Tabell 1 viser den prosentvise andelen som er institusjonsfrafalt. Det vil si de er studenter som har 

falt fra UiB per juni 2014. Etter årskull og fakultet. Årsstudier er da ikke inkludert. Det er ingen 

bachelorprogram på juridisk fakultet, og følgelig er ikke dette fakultetet inkludert i tabellen. 

Tabell 1 Institusjonsfrafall per juni 2014 på bachelornivå, som andel av årskullstørrelse per fakultet. Antall 
institusjonsfrafalte (N) i parentes. 

Årskull HF 
(prosent)(N) 

MN  
(prosent)(N) 

PS  
(prosent)(N) 

SV  
(prosent)(N) 

MO  
(prosent)(N) 

2008 43,1 (295) 29,3 (131) 37,8 (56) 32,2 (247) 23,4 (11) 

2009 46,5 (390) 36,3 (193) 36,8 (64) 35,3 (269) 24,6 (14) 

2010 42,0 (396) 33,5 (176) 35,8 (54) 36,7 (286) 24,5 (12) 

2011 39,7 (333) 26,7 (155) 37,2 (54) 34,6 (295) 28,8 (19) 

 

Her er årskullene fra 2012 og 2013 utelatt. Som nevnt i kapittel 2 har de tidlige årskullene hatt flere 

semestre der de kan falle fra enn studentene i 2012- og 2013-årskullet. Institusjonsfrafallet i disse 

årskullene er derfor kunstig lav. Se Tabell 13 og Figur 14 i appendiksen.  

I tillegg til årskullene 2012-2013, kan også 2011-årskullet være preget av den samme effekten. 

Derimot viser 2011-årskullet på MN en reduksjon på nesten hele 7 prosent i forhold til 2010-

årskullet. 2011-årskullene i de andre fakultetene kan ikke vise til en tilsvarende reduksjon. Med 

andre ord viser MN sannsynligvis en reell endring.  

Figur 1 viser institusjonsfrafallet per juni 2014 som andel av årskullstørrelse på alle fakultet, for 2008-

årskullet. Institusjonsfrafallet vises semester til semester.  

 

Figur 1 Institusjonsfrafall på bachelornivå som andel av årskullstørrelse per fakultet og semester. Institusjonsfrafall per 
juni 2014. 2008-kullet. 

Institusjonsfrafallet er høyest ved høstsemestre for alle fakultetene. Denne systematikken skyldes 

mest sannsynlig at samordna opptak foregår om sommeren, hvor studenter kan søke seg til andre 
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institusjoner. Den største andelen av frafallet forekommer etter første studieår (i 3. semester). 

Denne systematikken trer også frem for de andre årskullene. Frafallet er betydelig høyere etter 2. 

semester enn etter 1. semester. 

Det er derfor mer hensiktsmessig å se nærmere på institusjonsfrafallet etter første studieåret (frafall 

i 3. semester). Figur 2 under viser utviklinga av institusjonsfrafallet etter første studieår (frafall 3. 

semester) som andel av årskullstørrelse. 2012-årskullet er tatt med under tvil. 

 

Figur 2 Institusjonsfrafall på bachelornivå etter 1. studieår som andel av årskullstørrelse. Frafalt 3. semester, per juni 
2014. 

Institusjonsfrafallet i løpet av første studieår har vært økende for MN og HF, og synkende for MO i 

perioden 2008 til 2012. PS og SV viser ingen klar endring.   

Figur 3 nedenfor viser institusjonsfrafall etter 1. studieår (frafall 3. semester) som andel av det totale 

institusjonsfrafallet på bachelornivå per juni 2014 per fakultet.  

Årskullet fra 2012 er utelatt. Dette skyldes at studentene i dette kullet kun har hatt 4 semestre til å 

falle fra. Dette fører til at det totale institusjonsfrafallet for 2012-årskullet, sammenlignet med de 

tidligere årskullene, blir kunstig lavt per juni 2014. Videre er det stadfestet at institusjonsfrafallet er 

høyest etter 1. studieår. 

Dermed blir institusjonsfrafallet etter 1. studieår (frafall 3. semester) per juni 2014, som andel av det 

totale institusjonsfrafallet kunstig høyt for 2012-årskullet på alle fakultet. For mer informasjon, se 

Tabell 14 og Figur 16 i appendiksen. 

Det er også vanskelig å bedømme om tallet for 2011-årskullet er kunstig høyt eller ikke.  
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Figur 3 Institusjonsfrafall på bachelornivå etter 1. studieår som andel av det totale institusjonsfrafallet per fakultet.  
Frafall 3. semester, per juni 2014. 

I Aamodt og Hovdhaugen undersøker i NIFU-Rapport 38/2011 frafall og gjennomføring i lavere grads 

studier for 3 årskull i perioden før og etter kvalitetsreformen (1999 til 2005). Både frafall fra høyere 

utdanning og frafall i form av studenter som bytter institusjon ble undersøkt etter første, andre og 

tredje studieår etter start. 

De konkluderer at frafall fra høyere utdanning holder seg stabilt, til tross for kvalitetsreformen (s. 

41). Dette gjelder etter første, andre og tredje studieår. Aamodt & Hovdhaugen (2011) viser videre at 

det også er «små forskjeller» mellom UiO, UiB, NTNU og UiT (s. 41). 

Det ble påvist en reduksjon av andelen studenter som bytter institusjon i denne perioden, «med 

unntak av NTNU», og det var kun «moderate forskjeller» mellom de nevnte universitetene (s. 42). 

For UiB sin del fant denne reduksjonen sted etter andre og tredje studieår, mens «andelen som 

bytter lærested etter første studieår endrer seg lite» (s. 42). 

Tabell 1 viser en viss stabilitet. Dette kan ha sammenheng med samfunnsmessige forhold, som for 

eksempel den norske velferdsstaten eller den gode norske økonomien, som sørger for et godt 

økonomisk sikkerhetsnett gjennom hele livet. 

Kvalitetsreformen har også sørget for strukturelle endringer hvor universitetene tilbyr kun 

fagspesifikke studieprogram med 3-årig studieløp, istedenfor ettårige studieløp (grunnfag). Det er 

antageligvis vanskeligere for en ny student å velge et «rett studieløp» for neste 3 år og gjennomføre, 

enn å velge «rett studieløp» ett år av gangen.    

På grunn av kvalitetsreformen eksisterer det også i dag et mylder av institusjoner som tilbyr 

bachelorprogrammer. Større nasjonalt tilbud og økt fleksibilitet er ikke nødvendigvis kompatibelt 

med målsetningen om lavere frafall på hver enkelt institusjon. 

Når dagens studenter, av forskjellige årsaker, bestemmer seg for et annet studieprogram, fører dette 

i verste fall til institusjonsfrafall, i beste fall bare til programfrafall. 
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3.1.2 Masternivå 

Tabell 2 viser institusjonsfrafall på masternivå som andel av årskullstørrelse per fakultet. Tabellen 

omfatter også studenter som startet sine studier i vårsemesteret.  Det juridiske fakultet tilbyr ingen 

masterprogram. 

2012- og 2013-årskullet er utelatt. Som på bachelornivå har disse årskullene kunstig lavt 

institusjonsfrafall.  

For institusjonsfrafall som kun omfatter masterstudenter som startet sine studier i høstsemesteret, 

se Tabell 15 i appendiksen, som også inkluderer 2012- og 2013-årskullet. 

Tabell 2 Institusjonsfrafall på masternivå som andel av årskullstørrelse per fakultet. Institusjonsfrafall per juni 2014.  
Antall institusjonsfrafalte (N) i parentes. 

Årskull HF 
(prosent)(N) 

MN  
(prosent)(N) 

PS  
(prosent)(N) 

SV  
(prosent)(N) 

MO  
(prosent)(N) 

2008 15,7 (30) 11,9 (25) 9,4 (3) 19,1 (49) 15,3 (13) 

2009 16,7 (37) 12,5 (36) 26,3 (31) 17,0 (38) 11,3 (11) 

2010 16,1 (31) 12,7 (29) 9,2 (7) 21,5 (64) 12,8 (11) 

2011 15,6 (34) 10,2 (29) 14,2 (15) 14,7 (35) 10,9 (12) 

 

Det kan se ut som om institusjonsfrafallet for 2009-årskullet på PS er et avvik. PS har også opptak 

annethvert år i enkelte studieprogram, se Tabell 3. 

Institusjonsfrafallet for 2009-årskullet er 26,3 prosent mot 9,4 og 9,2 prosent for henholdsvis 2008- 

og 2010-årskullet. Institusjonsfrafallet økte igjen for 2011-årskullet.   

Tabell 3 Institusjonsfrafall på masternivå som andel av årskullstørrelse på PS. Institusjonsfrafall per juni 2014. 
Årskullstørrelsene er også oppgitt.  

Årskull Kullstørrelse 
(antall) 

Institusjonsfrafall 
(frafall) 

2008 32 9,4 

2009 118 26,3 

2010 76 9,2 

2011 106 14,2 

 

Antallet institusjonsfrafalte på masternivå er lavt, og for å få et klart bilde av når masterstudenter 

faller fra er årskullene fra 2008 til 2010 slått sammen.  
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Figur 4 Institusjonsfrafall på masternivå som andel av årskullstørrelse per fakultet og semester. Institusjonsfrafall per juni 
2014. Årskullene fra 2008 til 2010 er slått sammen. 

Figur 4 viser institusjonsfrafallet per juni 2014, som andel av årskullstørrelse, semester for semester. 

Årskullene fra 2008 til 2010 er slått sammen, og bare studenter som startet på høstsemesteret er 

inkludert. Institusjonsfrafallet for masterstudenter viser et annet mønster enn for bachelorstudenter.  

Masterstudenter har høyest institusjonsfrafall etter første semester, det vil si, i første studieår, i 

motsetning til bachelorstudenter som har høyest frafall etter første studieår. Dette kan skyldes at 

disse masterstudentene ombestemte seg etter ett semester og var fornøyd med oppnådd 

bachelorgrad.   

Institusjonsfrafallet øker igjen etter andre studieår, i 5. semester. Dette kan ha sammenheng med at 

disse masterstudentene ga opp studiene når de ikke kunne gjennomføre innen normert tid, som er 

satt til 2 år, eller 4 semester.  

På MN har masterstudenter høyere institusjonsfrafall i 5. semester enn de andre fakultetene. Dette 

skyldes interne rutiner for oppfølging på MN. 

3.1.3 Integrerte master- og profesjonsstudier 
Tabell 4 Institusjonsfrafall i integrerte master- og profesjonsstudier som andel av årskull per fakultet. Institusjonsfrafall 
per juni 2014.  Antall institusjonsfrafalte (N) i parentes. Tabellen omfatter kun studenter som startet sine studier i 
høstsemesteret. 

Årskull HF 
(prosent)(N) 

MN  
(prosent)(N) 

PS  
(prosent)(N) 

SV  
(prosent)(N) 

MO  
(prosent)(N) 

JU 
(prosent)(N) 

2008 38,7 (24) 30,4 (7) 0,0 (0) 52,3 (12) 11,8 (28) 18,5 (78) 

2009 25,9 (14) 12,1 (4) 4,9 (2) 63,2 (12) 9,1 (21) 17,9 (65) 

2010 22,6 (19) 26,9 (7) 2,4 (1) 47,7 (9) 7,7 (18) 19,1 (69) 

2011 23,1 (15) 10,0 (4) 2,3 (1) 35,7 (10) 8,0 (18) 12,7 (50) 

 

Profesjonsstudiene i JU, MO og PS består henholdsvis av jusstudiet, medisinstudiet og 

psykologistudiet. På HF er det 3 integrerte masterprogrammer: lektorutdanning med master i 

fremmedspråk, lektorutdanning med master i nordisk, og master i musikkterapi. På MN eksisterer 

det profesjonsstudium i fiskehelse og lektorutdanning med master i naturvitenskap. SV tilbyr 

profesjonsstudium i samfunnsøkonomi. 
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For Tabell 4 er det verdt å ha i mente at studieløpene på dette nivået er fra 5 til 6 år. 

Det er et klart skille mellom de tradisjonelle profesjonsstudiene på MO, JU og PS på den ene siden 

med relativt lavt institusjonsfrafall, og de integrerte masterstudiene på HF, MN og SV på den andre. 

Spesielt SV viser store institusjonsfrafalltall. I Figur 5 er årskullene fra 2008 til 2010 er slått sammen. 

 

 

Figur 5 Institusjonsfrafall i integrerte master- og profesjonsstudier som andel av årskullstørrelse per fakultet og semester. 
Institusjonsfrafall per juni 2014.  Årskullene fra 2008 til 2010 er slått sammen. 

Akkurat som for bachelorstudenter er det høyest institusjonsfrafall etter første studieår (frafall i 3. 

semester). Institusjonsfrafallet øker igjen etter andre studieår (frafall i 5. semester), og etter tredje 

studieår (frafalt i 7. semester). 

 

3.2 Hvem er de frafalte? 

3.2.1 Bachelornivå 

For å svare på dette spørsmålet må de frafalte studentenes undersøkes nærmere. 

3.2.1.1 Karakterer 

Et viktig kvalitetsmål er studentenes snittkarakterer på universitetet. Datasettet oppgir 

snittkarakterene som tall hvor 5 er A og 1 er E. I den videre analysen er tallsnittkarakterene omgjort 

til bokstavkarakterer. 

Snittkarakterer viser ingen store endringer mellom de forskjellige årskullene. Av den grunn er kun 

2008-kullet valgt for den videre analysen.  
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Tabell 5 viser antall bachelorstudenter fra 2008-årskullet, sortert etter snittkaraktergrupper («D-E», 
«C-D», «B-C» og «A-B») og fakultet. Institusjonsfrafalte (I) er i parentes.  

Institusjonsfrafalte (I) er brukt til å beregne verdiene i Tabell 16 i appendiksen som viser prosentvis 
institusjonsfrafallandel av de forskjellige snittkaraktergruppene.  

Tabell 5 Alle bachelorstudenter, både institusjonsfrafalte og ikke-institusjonsfrafalte fra 2008-kullet, sortert etter 
snittkarakterer og fakultet. Antall institusjonsfrafalte (I) per juni 2014 i parentes. 

Snittkarakter HF 
(antall)(I) 

MN 
(antall)(I) 

PS 
(antall)(I) 

SV 
(antall)(I) 

MO 
(antall)(I) 

Ingen   41 (39) 21 (21) 11 (11) 47 (43) 3 (3) 

D-E 35 (25) 29 (18) 9 (8) 38 (26) 1 (1) 

C-D 230 (112) 142 (57) 32 (15) 235 (92) 12 (3) 

B-C 287 (98) 196 (27) 73 (17) 358 (69) 23 (4) 

A-B 91 (21) 59 (8) 23 (5) 89 (17) 8 (0) 

 

 

Figur 6 Institusjonsfrafall per juni 2014 som andel av snittkaraktergrupper for 2008-kullet. 

Kategorien «Ingen» består av studenter med strykkarakter og/eller studenter som ikke møtte opp til 

eksamen. 

Studenter som har et karaktersnitt mellom E og D har et institusjonsfrafall mellom 60 og 100 prosent, 

avhengig av fakultet. Det vil si; mellom 60 og 100 prosent av alle som har snittkarakter mellom E og D 

frafaller, avhengig av fakultet. Av de som har snittkarakter mellom A og B faller 0 til 23 prosent fra, 

avhengig av fakultet. Samtidig viser Tabell 5 at «D-E»- og «A-B»-gruppene er antallsmessig få. Figur 5 

viser institusjonsfrafallet per juni 2014 på bachelornivå for 2008-årskullet på HF. Institusjonsfrafallet i 

de forskjellige karaktersnittgruppene er vist som andel av årskullstørrelsen. 
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Figur 7 Institusjonsfrafall på bachelornivå for snittkaraktergrupper som andel av årskullstørrelsen for 2008- årskullet på 
HF. Institusjonsfrafall per juni 2014. «1», «2», «3», «4» og «5» tilsvarer henholdsvis «E», «D», «C», «B» og «A». 

«D-E» og «A-B» gruppene, som er få i antall, har semestervis institusjonsfrafall på promillenivå. Av 

denne grunn bør hovedfokuset ligge på studenter med karaktersnitt mellom B og D. Igjen er 

institusjonsfrafallet størst etter første studieår. 

 

 

Figur 8 Gjennomsnittlig snittkarakter for institusjonsfrafalte bachelorstudenter per juni 2014. 2008-årskullet. 
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Figur 9 Gjennomsnittlig snittkarakter for ikke-institusjonsfrafalte bachelorstudenter per juni 2014. 2008-årskullet. 

 

Figur 8 og Figur 9 viser de gjennomsnittlige snittkarakterene for henholdsvis institusjonsfrafalte og 

ikke- institusjonsfrafalte i 2008-årskullet per juni 2014. De frafalte har snittkarakter litt under 3, det 

vil si litt under C. De ikke-frafalte har snittkarakter litt over C. 

3.2.1.2 Studiepoengproduksjon 

Figur 10 viser gjennomsnittlig studiepoeng produsert av institusjonsfrafalte studenter per juni 2014, 

med snittkarakter mellom B til D i første studieår. Disse må sammenlignes med Figur 11 som viser 

oversikt over gjennomsnittlig studiepoeng produsert av ikke-institusjonsfrafalte studenter per juni 

2014. Figurene viser kun tall for 2008-årskullet. For tallmaterialet, se Tabell 17 og Tabell 18 i 

appendiksen.  

Forskjellen er klar. De som ikke faller fra har betydelig høyere studiepoengproduksjon. De har også 

lavere standardavvik i forhold til de som faller fra. 

Dette er som forventet. Det som er interessant er de relativt store standardavvikene blant de 

institusjonsfrafalte, som innebærer at det studiepoengmessig er stor spredning fra 

gjennomsnittsverdiene. 

«Normen» for studiepoengproduksjonen blant, for eksempel, institusjonsfrafalte i 2008-årskullet på 

HF var mellom 10,6 til 54,6 studiepoeng. Med andre ord det er mange institusjonsfrafalte studenter 

som også har relativt høy studiepoengproduksjon. I snitt ligger de institusjonsfrafalte studenters 

studiepoengproduksjon rundt 30 studiepoeng, noe som tilsvarer halvparten av det som kreves per 

studieår.    
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Figur 10 Gjennomsnittlig oppnådde studiepoeng i første studieår for institusjonsfrafalte bachelorstudenter med 
snittkarakter mellom B og D. Institusjonsfrafall per juni 2014. 2008-årskullet.  

 

 

Figur 11 Gjennomsnittlig oppnådde studiepoeng i første studieår for ikke-institusjonsfrafalte bachelorstudenter med 
snittkarakter mellom B og D. Ikke-institusjonsfrafall per juni 2014. 2008-årskullet. 

I følge Hovdhaugen, Høst, Skålholt, Aamodt og Skule, i NIFU-Rapport 50/2013, er det en «klar 

sammenheng» mellom studiepoengproduksjon og karakterer fra videregående skole (s. 26). Deres 

funn for HF, SV og MN på nasjonalt plan viser karaktermessig svake studenter klarer «kun å ta 

omtrent halvparten av et fulltidstudium». Denne konklusjonen ser ut til å være i overensstemmelse 
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med Figur 10, hvor de institusjonsfrafalte studenters studiepoengproduksjon ligger rundt 30 

studiepoeng. 

I SSB sin rapport, Utdanning 2005 – deltagelse og kompetanse, undersøker Mastekaasa og Hansen 

effekten som foreldrenes utdanningsnivå har på frafall.  De konkluderer (s. 110) at «studenter med 

lavt utdannete foreldre» har «generelt høyere frafall» på bachelornivå. 

3.2.2 Masternivå 

Studenter som starter på masterstudier er allerede «godt selektert» med hensyn til snittkarakterer 

og studiepoengproduksjon. Dette kommer også til uttrykk i funnene til Mastekaasa & Hansen (2005). 

Mastekaasa & Hansen konkluderer med at foreldrenes utdanningsnivå, «sosiale forskjeller» ikke 

påvirker frafallet på masternivå (s. 109-111). 

På dette nivået er det mer interessant å undersøke på hvilke masterprogrammer studentene 

institusjonsfaller mest fra. Tabell viser 6 institusjonsfrafall på masterprogram som andel av det totale 

institusjonsfrafallet på masternivå ved fakultetene (fakultetsnivå). I tillegg oppgis institusjonsfrafallet 

som andel av årskullstørrelsen til masterprogrammene (programnivå). Høstkullene fra 2008 til 2010 

er slått sammen på hvert enkelt fakultet. Kun studieprogrammer med mer enn 5 prosent 

institusjonsfrafall på fakultetsnivå er inkludert.  

Tabell 6 Institusjonsfrafall på masterprogram som andel av det totale institusjonsfrafallet på masternivå ved fakultetene 
(fakultetsnivå), og som andel av årskullstørrelsen til masterprogrammene (programnivå). Kun studieprogrammer med 
mer enn 5 prosent institusjonsfrafall på fakultetsnivå er inkludert. Høstkullene fra 2008 til 2010 er slått sammen på hvert 
enkelt fakultet og masterprogram. Samlet institusjonsfrafall for høst- og vår-kull i parentes. Institusjonsfrafall per juni 
2014. 

Masterprogram (HF) Institusjonsfrafall på 
fakultetsnivå 

(prosent) 

Institusjonsfrafall på 
programnivå 

(prosent) 

Kunsthistorie 10,6 (9,2) 31,0 (27,3) 

Historie 9,4 (8,2) 7,8 (7,8) 

Litteraturvitenskap 9,4 (11,2) 29,6 (30,6) 

Region og 
regionalisering 

9,4 (8,2) 32,0 (32,0) 

Engelsk 7,1 (6,1) 11,1 (11,1) 

Arkeologi 5,9 (5,1) 13,9 (10,4) 

Spansk språk og 
latinamerikastudium 

5,9 (5,1) 14,3 (14,3) 

 

Masterprogram (MN) Institusjonsfrafall på 
fakultetsnivå 

(prosent) 

Institusjonsfrafall på 
programnivå 

(prosent) 

Informatikk 40,0 (31,1) 38,1 (36,8) 

Geovitenskap 11,7 (8,9) 8,1 (7,7) 

Biologi 8,3 (8,9) 15,2 (19,0) 

Kjemi 8,3 (5,6) 10,0 (8,3) 

Prosessteknologi 6,7 (5,6) 8,5 (9,6) 

Meteorologi og 
oseanografi 

5,0 (4,4) 9,7 (11,1) 

Havbruksbiologi 5,0 (3,3) 21,4 (20,0) 
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Masterprogram (SV) Institusjonsfrafall på 
fakultetsnivå 

(prosent) 

Institusjonsfrafall på 
programnivå 

(prosent) 

Administrasjon og 
organisasjonsvitenskap 

16,8 (19,2) 37,3 (35,4) 

Systemdynamikk 15,0 (11,3) 33,3 (33,3) 

Sammenlignende 
politikk 

10,6 (9,9) 15,4 (16,9) 

Informasjonsvitenskap 9,7 (8,6) 20,0 (20,3) 

Medievitenskap 9,7 (15,9) 14,5 (22,0) 

Samfunnsøkonomi 9,7 (10,6) 18,3 (17,4) 

Sosiologi 8,0 (8,0) 20,0 (18,5) 

Geografi 7,1 (6,0) 15,4 (12,7) 

Anthropology of 
development 

6,2 (4,6) 20,6 (20,6) 

 

 

 

 

 

 

Fakultetenes institusjonsfrafall på masternivå har forskjellige årsaker og profiler. På MN utgjør 

frafallet i informatikk og geovitenskap nesten 50 prosent av det totale institusjonsfrafallet på 

fakultetet. HF og spesielt SV har jevnere frafallsfordeling, spredt utover flere studieprogram. 

Som nevnt tidligere er årskullene fra 2008 til 2010 slått sammen, noe som kan gi et grovkornet bilde 
på enkeltprogrammer. Når det gjelder master i Logopedi, har programmet gjennomgått 
studieplanendringer i perioden. Profilen har blitt mer helsefaglig. Dette har redusert 
institusjonsfrafallet til 2011-årskullet til samme nivå som master i pedagogikk. Institusjonsfrafallet for 
2011-årskullet i disse programmene er henholdsvis 10 og 13, 6 prosent. 

Masterprogram (PS) Institusjonsfrafall på 
fakultetsnivå 

(prosent) 

Institusjonsfrafall på 
programnivå 

Pedagogikk, IKT-basert 25,0 (24,4) 50,0 (50,0) 

Barnevern 22,5 (22,0) 33,3 (33,3) 

Logopedi 22,5 (22,0) 18,0 (18,0) 

Helsefremmede 
arbeid 

15,0 (14,6) 26,1 (26,1) 

Arbeids- og 
organisasjonspsykologi 

5,0 (4,9) 5,0 (5,0) 

Pedagogikk 5,0 (4,9) 11,8 (11,8) 

Masterprogram (MO) Institusjonsfrafall på 
fakultet 

(prosent) 

Institusjonsfrafall på 
programnivå 

Sykepleievitenskap 33,3 (31,4) 37,9 (37,9) 

Genetisk veiledning 21,2 (20,0) 41,2 (41,2) 

Fysioterapivitenskap 12,1 (11,4) 17,4 (17,4) 

Radiograf/bioingeniør 9,1 (8,6) 18,8 (18,8) 

Human fysiologi 6,1 (5,7) 25,0 (22,2) 

Klinisk ernæring 6,1 (5,7) 8,3 (8,3) 
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3.2.3 Integrerte master- og profesjonsstudier 

Med relativt strenge inntaksgrenser har studenter på dette nivået god opptakskvalitet, spesielt når 

det gjelder profesjonsstudiene på JU, MO og PS. Det største institusjonsfrafallet forekommer blant 

studenter som er tatt opp til de integrerte masterstudiene på HF, MN og SV. 

Tabell 7 Institusjonsfrafalte i integrerte masterstudier per juni 2014. Kullene fra 2008 til 2010 er slått sammen på hvert 
enkelt fakultet. Kullstørrelse (K) i parentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrert 
masterprogram 

Institusjonsfrafall  
(antall) (K) 

HF 

Lektorutdanning 
fremmedspråk 

27 (92) 

Lektorutdanning 
nordisk 

26 (77) 

Musikkterapi 4 (31) 

MN 

Lektorutdanning 
naturvitenskap 

15 (54) 

Fiskehelse 3 (28) 

SV 

Samfunnsøkonomi 33 (61) 
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4 Programfrafall 

4.1 Når faller studentene fra? 

4.1.1 Bachelornivå 
Tabell 8 Antall programfrafalte, men ikke-institusjonsfrafalte bachelorstudenter per årskull og fakultet.  Programfrafall 
(P), men ikke-institusjonsfrafall, som prosentvis andel av årskullstørrelse i parentes. Per juni 2014. 

Årskull HF 
(antall)(P) 

MN  
(antall)(P) 

PS  
(antall)(P) 

SV  
(antall)(P) 

MO 
(antall)(P) 

2008 133 (19,4) 83 (18,6) 24 (16,2) 142 (18,5) 10 (21,3) 

2009 207 (24,7) 83 (15,6) 18 (10,3) 125 (16,4) 10 (17,5) 

2010 188 (19,9) 83 (15,8) 26 (17,2) 130 (16,7) 13 (26,5) 

2011 132 (15,8) 87 (15,0) 19 (13,1) 136 (16,0) 7 (10,6) 

4.1.2 Bachelornivå 

Tabell 8 viser antall programfrafalte, men ikke-institusjonsfrafalte studenter per juni 2014, og disses 

andel av årskullstørrelse.  2012 og 2013-kullet er, som nevnt tidligere, ikke inkludert.  

Programfallet blant ikke-institusjonsfrafalte er størst etter 1. studieår i 3. semester. Imidlertid er det 

en anomali for 2008-årskullet på HF. 2008-årskullet på HF hadde størst programfrafall i 5. semester.  

 

Figur 12 Programfrafall per fakultet og semester for ikke-institusjonsfrafalte bachelorstudenter. Programfrafallet er vist 
som andel av totalt antall programfrafalte, men ikke-institusjonsfrafalte studenter per fakultet. Per juni 2014. 2008-
årskullet.  

4.1.2.1 Internmobilitet 
Tabell 9 Programfrafalte, men ikke-institusjonsfrafalte bachelorstudenter på nytt studieprogram. Vist som prosentandel 
av totalt antall programfrafalte, men ikke-institusjonsfrafalte per fakultet. Per juni 2014. 2008-kullet. Antallet (N) i 
parentes. Fakultetene angir studentenes fakultet før bytte av studieprogram. 

Nytt 
program 

HF 
(prosent)(N) 

MN  
(prosent)(N) 

PS  
(prosent)(N) 

SV  
(prosent)(N) 

MO 
(prosent)(N) 

Bachelor 77,4 (103) 65,1 (54) 37,5 (9) 71,1 (101) 0,0 (0) 

Master/PROF 13,5 (18) 28,9 (24) 41,7 (10) 21,8 (31) 100,0 (10) 

Annet prg. 2,3 (3) 0,0 (0) 4,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 

Årsstudier 6,0 (8) 4,8 (4) 0,0 (0) 3,5 (5) 0,0 (0) 

Ikke nytt prg. 0,8 (1) 1,2 (1) 16,7 (4) 3,5 (5) 0,0 (0) 
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Tabell 10 Programfrafalte, men ikke-institusjonsfrafalte bachelorstudenter på nytt studieprogram. Vist som prosentandel 
av totalt antall programfrafalte, men ikke-institusjonsfrafalte per fakultet. Per juni 2014. 2009-kullet. Antallet (N) i 
parentes. Fakultetene angir studentenes fakultet før bytte av studieprogram. 

Nytt 
program 

HF 
(prosent) 

MN 
(prosent) 

PS 
(prosent) 

SV 
(prosent) 

MO 
(prosent) 

Bachelor 68,6 (142) 67,5 (56) 44,4 (8) 84,0 (105) 10,0 (1) 

Master/PROF 23,2 (48) 25,3 (21) 38,9 (7) 14,4 (18) 90,0 (9) 

Annet prg. 1,9 (4) 1,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 

Årsstudier 3,9 (8) 1,2 (1) 5,6 (1) 1,6 (2) 0,0 (0) 

Ikke nytt prg. 2,4 (5) 4,8 (4) 11,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 

 

Tabell 9 og Tabell 10 viser programfrafalte, men ikke institusjonsfrafalte per juni 2014, på nytt 

program som andel av totalt antall programfrafalte, men ikke-institusjonsfrafalte per fakultet. 

For tall for 2010- og 2011-kullene, se Tabell 19 og Tabell 20 i appendiksen. 

Datagrunnlaget viser ikke på hvilket fakultet disse studentene starter på nytt program. Det hadde 

vært interessant for fremtidig analyse å vise hvor studentene havner. Dette kan gi grunnlag for 

strukturelle endringer. 

«Annet prg.» betegner programfrafalte, ikke-institusjonsfrafalte per juni 2014, som startet på PPU, 

PhD, norskkurs, videreutdanning og lignende. 

«Ikke nytt prg.» betegner programfrafalte, ikke-institusjonsfrafalte per juni 2014, som ikke startet på 

et nytt studieprogram. Det vil si, studenter som startet opp igjen på det studieprogrammet de 

programfalt fra. Disse bachelorstudentene er relativt få, sammenlignet med de som starter på nytt 

bachelorprogram eller master/profesjonsstudiet.  

4.1.3 Masternivå 

Det samlende programfrafallet på masternivå for både høst- og vår-kull fra 2008 til 2014 utgjør til 

sammen kun 259 programfrafalte (ikke-institusjonsfrafalte per juni 2014) i alle masterstudieprogram. 

Tallmaterialet er for lavt til å si noe systematisk om programfrafallet semester til semester. 

4.1.3.1 Internmobilitet  
Tabell 11 Antall programfrafalte, men ikke-institusjonsfrafalte masterstudenter på nytt studieprogram. 2008 til 2010-
årskullene er slått sammen. Omfatter både masterstudenter som startet i høstsemesteret og de som startet i 
vårsemesteret. Fakultetene angir studentenes fakultet før bytte av studieprogram. 

Nytt 
program 

HF 
(antall) 

MN 
(antall) 

PS 
(antall) 

SV 
(antall) 

MO 
(antall) 

Bachelor 7 0 1 4 0 

Master/PROF 4 16 1 8 3 

Annet prg. 7 3 3 4 23 

Årsstudier 2 3 0 3 0 

Ikke nytt prg. 7 8 0 5 1 
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4.1.4 Integrerte master- og profesjonsstudier  

Det samlende programfrafallet på integrert master- og profesjonsnivå for kullene fra 2008 til 2014 

utgjør til sammen kun 205 programfrafalte (ikke-institusjonsfrafalte per juni 2014) i alle 

studieprogram. 

Til tross for dette, og i motsetning til masternivå, viser programfrafallet et mønster, semester til 

semester. Figur 13 viser programfrafall i integrerte master- og profesjonsstudier for ikke-

institusjonsfrafalte studenter (per juni 2014), per fakultet og semester. Kullene fra 2008 til 2010 er 

slått sammen. 

 

Figur 13 Programfrafall i integrerte master- og profesjonsstudier for ikke-institusjonsfrafalte studenter (per juni 2014), 
per fakultet og semester. Kullene fra 2008 til 2010 er slått sammen. 

Programfrafallet er, i likhet med institusjonsfrafallet for dette nivået, høyest etter første studieår 

(frafall i 3. semester). 

4.1.4.1 Internmobilitet 
Tabell 12 Antall programfrafalte, men ikke-institusjonsfrafalte studenter på nye studieprogram. 2008 til 2010-årskullene 
slått sammen. Fakultetene angir studentenes fakultet før bytte av studieprogram.  

Nytt 
program 

HF 
(antall) 

JU 
(antall) 

MN 
(antall) 

MO 
(antall) 

PS 
(antall) 

SV 
(antall) 

Bachelor 42 18 11 4 0 10 

Master/PROF 9 6 3 20 1 3 

Annet prg. 0 0 0 0 0 0 

Årsstudier 3 1 0 0 0 0 

Ikke nytt prg. 0 7 0 3 0 0 
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5 Appendiks 
 

Tabell 13 Institusjonsfrafall på bachelornivå per juni 2014, som andel av årskullstørrelse per fakultet. Kullene fra 2012 og 
2013 er inkludert. 

Årskull HF 
(prosent) 

MN  
(prosent) 

PS  
(prosent) 

SV  
(prosent) 

MO  
(prosent) 

2008 43,1 29,3 37,8 32,2 23,4 

2009 46,5 36,3 36,8 35,3 24,6 

2010 42 33,5 35,8 36,7 24,5 

2011 39,7 26,7 37,2 34,6 28,8 

2012 31,5 25,7 27,4 27,6 10,4 

2013 10,4 9,9 6,9 8,5 13,3 

 

 

 

Figur 14 Institusjonsfrafall på bachelornivå per juni 2014, som andel av årskullstørrelse per fakultet. 2012- og 2013-
årskullet er inkludert. 

 

Figur 15 Institusjonsfrafall på bachelornivå per juni 2014, som andel av årskullstørrelse per fakultet og semester. 2010-
kullet. 
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Tabell 14 Institusjonsfrafall på bachelornivå etter 1. studieår som andel av det totale institusjonsfrafallet per fakultet. 
Frafall 3. semester, per juni 2014. Antall institusjonsfrafalte (N) i parentes. 

Årskull HF 
(prosent)(N) 

MN  
(prosent)(N) 

PS  
(prosent)(N) 

SV  
(prosent)(N) 

MO  
(prosent)(N) 

2008 45,8 (135) 41,2 (54) 48,3 (27) 58,3 (144) 63,6 (7) 

2009 49,8 (194) 53,9 (104) 73,4 (47) 58,3 (157) 57,0 (8) 

2010 56,3 (223) 60,3 (106) 62,9 (34) 67,4 (193) 33,3 (4) 

2011 63,7 (212) 67,8 (105) 79,7 (43) 70,9 (209) 47,3 (9) 

2012 84,7 (219) 85,8 (121) 88,9 (57) 86,5 (194) 71,8 (5) 

 

 

Figur 16 Institusjonsfrafall på bachelornivå etter 1. studieår som andel av det totale institusjonsfrafallet per fakultet.  
Frafall 3. semester, per juni 2014. Inkluderer 2012-årskullet. 

 

Tabell 15 Institusjonsfrafall på masternivå per juni 2014, som andel av årskullstørrelse per fakultet. Omfatter studenter 
som startet i høstsemesteret. Inkluderer årskullene fra 2012 og 2013. 

Årskull HF 
(prosent) 

MN  
(prosent) 

PS  
(prosent) 

SV  
(prosent) 

MO  
(prosent) 

2008 17,0 9,6 9,4 18,7 16,3 

2009 16,4 10,8 26,3 15,8 13,4 

2010 16,1 11,4 8,0 19,8 12,8 

2011 15,1 9,6 13,3 13,3 8,8 

2012 6,7 8,4 14,7 7,5 6,1 

2013 4,2 4,4 6,4 5,5 6,2 
 

Tabell 16 Institusjonsfrafall på bachelornivå per juni 2014, som andel av snittkaraktergrupper. 2008-årskullet. 

Snittkarakter HF (%) MN (%) PS (%) SV (%) MO (%) 

D-E 71,4 62,1 88,9 68,4 100,0 

C-D 48,7 40,1 46,9 39,1 25,0 

B-C 34,1 13,8 23,3 19,3 17,4 

A-B 23,1 13,6 21,7 19,1 0,0 
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Figur 17 Institusjonsfrafall på bachelornivå for snittkaraktergrupper som andel av årskullstørrelsen for 2008- årskullet på 
SV. Institusjonsfrafall per juni 2014. 

Tabell 17 Gjennomsnittlig oppnådde studiepoeng i første studieår for institusjonsfrafalte bachelorstudenter med 
snittkarakter mellom B og D. Med standardavvik. Institusjonsfrafall per juni 2014.  

Årskull HF 
(SP) 

MN  
(SP) 

PS  
(SP) 

SV  
(SP) 

MO  
(SP) 

2008 32,6 ± 22,0 27,8 ± 18,4 29,7 ± 21,7 34,7 ± 21,3 34,3 ± 27,2 

2009 29,7 ± 22,0 32,6 ± 19,1 30,1 ± 24,6 36,6 ± 22,8 46,9 ± 16,0 

2010 32,9 ± 22,5 31,1 ± 22,5 30,6 ± 19,9 31,9 ± 21,4 53,3 ± 13,1 

2011 29,2 ± 20,5 27,6 ± 21,8 31,7 ± 24,2 33,3 ± 23,3 41,5 ± 19,4 

 

Tabell 18 Gjennomsnittlig oppnådde studiepoeng i første studieår for ikke-institusjonsfrafalte bachelorstudenter med 
snittkarakter mellom B og D. Med standardavvik. Ikke-institusjonsfrafall per juni 2014.  

Årskull HF 
(SP) 

MN  
(SP) 

PS  
(SP) 

SV  
(SP) 

MO  
(SP) 

2008 48,9 ± 19,9 45,9 ± 17,3 50,2 ± 17,7 49,3 ± 18,5 49,2 ± 16,2 

2009 47,8 ± 18,9 43,4 ± 17,5 53,4 ± 15,6 51,3 ± 17,1 50,6 ± 10,8 

2010 49,3 ± 18,3 46,4 ± 17,4 53,0 ± 24,5 52,8 ± 15,6 50,5 ± 10,2 

2011 47,8 ± 18,5 43,3 ± 19,8 50,4 ± 17,3 51,2 ± 17,4 50,4 ± 13,4 

 

Tabell 19 Programfrafalte, men ikke-institusjonsfrafalte bachelorstudenter på nytt studieprogram. Vist som prosentandel 
av totalt antall programfrafalte, men ikke-institusjonsfrafalte per fakultet. Per juni 2014. 2010-kullet. Antallet (N) i 
parentes. Fakultetene angir studentenes fakultet før bytte av studieprogram. 

Nytt 
program 

HF 
(prosent) 

MN 
(prosent) 

PS 
(prosent) 

SV 
(prosent) 

MO 
(prosent) 

Bachelor 64,4 67,5 26,9 66,2 0,0 

Master/PROF 24,5 22,9 53,8 18,5 100,0 

Annet prg. 1,1 0,0 0,0 1,5 0,0 

Årsstudier 5,9 6,0 11,5 11,5 0,0 

Ikke nytt prg. 4,3 3,6 7,7 2,3 0,0 
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Tabell 20 Programfrafalte, men ikke-institusjonsfrafalte bachelorstudenter på nytt studieprogram. Vist som prosentandel 
av totalt antall programfrafalte, men ikke-institusjonsfrafalte per fakultet. Per juni 2014. 2011-kullet. Antallet (N) i 
parentes. Fakultetene angir studentenes fakultet før bytte av studieprogram. 

Nytt 
program 

HF 
(prosent) 

MN 
(prosent) 

PS 
(prosent) 

SV 
(prosent) 

MO 
(prosent) 

Bachelor 72,0 66,7 36,8 72,1 14,3 

Master/PROF 15,2 19,5 42,1 15,4 85,7 

Annet prg. 2,3 1,1 0,0 0,0 0,0 

Årsstudier 3,0 3,4 10,5 9,6 0,0 

Ikke nytt prg. 7,6 9,2 10,5 2,9 0,0 
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