
PERIODISK EVALUERING AV ÅRSSTUDIUM I KRLE (NETT) 

EVALUERINGSPANELETS RAPPORT 

 

Det eksterne panelet bes om på grunnlag av det tilsendte materialet:  

• programmets egenevaluering 

• studieplanen 

• relevante evalueringsrapporter (tiltaksrapporter, studiekvalitetsundersøkelsesrapporter, 

kandidatundersøkelsesrapporter, relevansundersøkelsesrapporter, analyserapporter for 

Studiebarometeret). 

å vurdere 

• om programmets læringsutbytter er hensiktsmessige, f.eks. med tanke på videre studier i 

inn- og utland og til arbeidslivsrelevans  

• om  

o fagmiljøet (i lys av kravene i NOKUTs studietilsynsforskrift § 2-3 

(https://lovdata.no/forskrift/2017-02-07-137/§2-3),  

o emnetilbudet (vurdert opp mot faglig innhold, arbeids- og undervisningsformer og 

vurderingsordninger)  

o emnesammensetningen 

er slik at studentene kan oppnå et slikt læringsutbytte, 

• om programmet  

o vektlegger arbeidslivsrelevans og internasjonalisering,  

o legger til rette for et godt læringsmiljø,  

o har god gjennomføring, 

og anbefale om programmet  

• enten bør videreføres i sin eksisterende form, og hva det bør fokuseres på i det videre 

kvalitetsforbedringsarbeidet,  

• eller om det bør nedlegges, og om emnene som inngår i det, ev. bør videreføres i en annen 

programramme. 

 

  

https://lovdata.no/forskrift/2017-02-07-137/§2-3


DISPOSISJON FOR RAPPORTEN 

1. Evalueringspanel 
Panelet bestod av følgende medlemmer: 

• Inger Margrethe Tallaksen (førstelektor ved Universitet i Agder) 

• Lars Petter Nordal (adjunkt ved Korsgård skole) 

• Camilla Blom (studentrepresentant) 

2. Evalueringsgrunnlag 
Oversikt over materialet som ligger til grunn for evalueringen og rapporten: 

• Studieplan for ÅKRLE (nett) (V2020 og H2020) 

• Tiltaksrapport for følgende emne i studieplanen: RLE1006N 

• Årsrapporter om studiekvalitet (2018-2020) 

• Studiestartsundersøkelsen (2018-2019) 

• FIHs egenevaluering av programmet (2020) 

Evalueringspanelet har lest gjennom grunnlagsmaterialet og hver for seg sendt inn sine 

rapporter/kommentarer. Rapporten er skrevet av FIHs saksbehandler basert på disse 

kommentarene. 

3. Evalueringspunkter 
Rapporteringsmalen panelet fikk oversendt inneholdt en rekke veiledende spørsmål. De er ment som 

en indikasjon på elementer som er relevante å vurdere. Panelet stod helt fritt til både å stille andre 

spørsmål og til å se bort fra de foreslåtte spørsmålene. 

3.1 Studieplan og læringsutbytte 

Panelets synspunkter 

• Er navnet på studieprogrammet dekkende for programmets læringsutbytte? Kommuniserer det godt 

med omverdenen? 

Navnet på studieprogrammet kommuniserer godt med omverdenen; det er tydelig både at det er 

rettet inn mot skolefaget KRLE og at undervisningen er på nett. Det er også dekkende for 

programmets læringsutbytte.   

• Er emnesammensetningen i studieprogrammet dekkende for programmets læringsutbytte? 

Emnesammensetningen etter revidering fremstår som solid og dekker godt forventningen til 

innholdet i skolens KRLE-fag. Det er positivt at fagets egenart gjenspeiler seg i 

emnesammensetningen. Programmet har tydelige og klare emnenavn som lett kan kobles til 

kunnskapsmål og ferdighetsmål. Summen av dette synes å være godt dekkende for programmets 

læringsutbytte. Andelen kristendom er omtrent den samme som den skal være i skolefaget. 



• Er det gjort vesentlige endringer i studieplanen siden forrige periodiske evaluering? (Med vesentlig 

endring menes endringer i læringsutbyttebeskrivelsene med eventuelle tilhørende endringer i 

emneportefølje.) 

Det er gjort endringer i studieprogrammet i forbindelse med innføringen av ny læreplan. Ex. Phil er 

tatt ut og erstattet med Etikk i religionene og nyreligiøsitet. Emnet som omhandlet Innføring i Bibelen 

er også utvidet til å omhandle også andre religioners hellige skrifter. Det er også nytt at FIH har laget 

en plan for de studentene som vil ta studiet over to år. 

Læringsutbyttebeskrivelsene er gode i forhold til KRLE-planen i skoleverket, men samisk religion og 

læstadianisme ser ut til å mangle.  

Sett fra grunnskolens perspektiv er nå fokuset økt på tverrfaglighet, der flere fag er innarbeidet i et 

tema. Erfaringsmessig har det vært enkelt å inkludere mange mål fra KRLE-faget i dette arbeidet. 

Enkelt forklart vil man kunne arbeide mer med faget, enn de årstimene som er obligatorisk nedfelt. I 

tillegg erfares det at elevene får et mer helhetlig syn og kan se sammenhenger i den kunnskap de 

tilegner seg. Det er interessant om også høgskolen tar med dette i videre arbeid med studieplan og 

ikke minst at studentene blir gjort oppmerksom på de unike mulighetene 

Læreplanen i KRLE2020 legger svært stor vekt på at elevene skal være aktive, ikke bare ved at 

verbene i læringsutbyttet er for eksempel «samtale» og «sammenligne», men «utforske» er et verb 

som brukes mye. Planen fra FIH bruker «gjøre rede for» mange steder – kanskje er det for mye vekt 

på det. Noen arbeidskrav oppfordrer til mer utforskende tilnærming, blant annet filmene i 

KRLE1001N og samtalen i Writing Clinic i KRLE1006N, men denne tilnærmingen kommer i liten grad 

fram i læringsutbytteformuleringene. 

• Bidrar alle de obligatoriske emnene til programmets forventede læringsutbytte? 

• Gir emnesammensetningen god faglig progresjon? 

Både kunnskap og ferdigheter er beskrevet på en god og relevant måte. Planen bruker ikke 

overskriften «Generell kompetanse», så for eksempel fag- og yrkesetiske problemstillinger blir litt 

usynlige. Men i KRLE1006N legges det vekt på formidling av fagstoff og planlegging av 

undervisningsoppgaver.  

Emnene til sammen bidrar godt til programmet og den faglige progresjonen virker god og 

gjennomtenkt. Det blir en utfordring å få til det samme for studenter som tar studiet på deltid. 

Panelets anbefalinger 

• Det anbefales at samisk religion og læstadianisme vies noe plass i studieprogrammet. 

• Pensum i KRLE-didaktikk må oppdateres slik at den nye læreplanen i skolen kommer inn. Det 

er ikke skrevet så mye direkte knyttet til 2020-planen, men didaktikkpensum bør oppdateres 

så snart noe er tilgjengelig 

• Høgskolen anbefales å sikre at studentene får hjelp til å ha et helhetlig syn på KRLE-fagets 

plass i gjeldende læreplan og fagets tverrfaglige potensiale.  

• Det er viktig å sikre en pedagogisk tilnærming som ivaretar at studentene skal være aktive i 

læringsprosessen. 

• Det bør vurderes om en også skal bruke overskriften «Generell kompetanse» under 

læringsmål; dette for å synliggjøre blant annet yrkesetiske problemstillinger i større grad. 

• Verbet «utforske» kan vurderes benyttet i enkelte læringsmål. 



3.2. Ledelse, fagmiljø og forskning 

Panelets synspunkter 

• Har programmet tilstrekkelig faglig ledelse? 

• Har fagmiljøet tilstrekkelig forskningskompetanse for å ivareta studieprogrammets behov (andel 

førstestillinger)? 

• Hvor mye «bransjeerfaring» (dvs. erfaring fra relevant arbeidsliv) har fagmiljøet? 

Det framstår som programmets faglige ledelse har bred og relevant kompetanse og erfaring. Andelen 

i førstestilling oppfylles, med tanke på Studietilsynsforskriftens krav. I tillegg er det ventet at 

fagansvarlig i RLE1002 får opprykk til førsteamanuensis i løpet av studieåret 2020/21. Dette er 

positivt og styrker fagmiljøets forskningskompetanse. 

• Hvordan møter studentene forskning? På hvilke måter er studieprogrammet 

forskningsbasert? 

Av foreliggende studieplan går det fram at studentene blir opplært i oppgaveskriving i høyere 

utdanning, og det er svært viktig med tanke på å dyktiggjøre studentene innen forskning. 

Pensum i de ulike emnene inneholder i noen grad bøker som vil gi innblikk i forskning. Det er 

tilstrekkelig for et studium på 1000-nivå. 

Panelets anbefalinger 

• Det anbefales at skrivekurset beholdes. 

3.3. Samfunns og arbeidslivsrelevans 

Panelets synspunkter 

• Hvor relevant er studieprogrammet for arbeidslivet og for samfunnets kompetansebehov? 

Studiet har bred relevans, både for skole og barnehage, men er spesifikt rettet inn mot lærere i KRLE-

faget i grunnskolen. Innholdet passer godt sammen med innholdet i læreplan for KRLE2020. I 

innledningen av studieplanen står det at studiet også kan danne grunnlag for undervisning i 

videregående opplæring. Dette kan være å love for mye, i og med at studiet er så spesifikt knyttet til 

KRLE-faget. Skal det rettes mot VGS, må det i så fall gjøres mer eksplisitt i emner og læringsmål, f.eks. 

i RLE1006N, hvor det nå bare er KRLE-didaktikk. 

• Hvor godt bidrar eventuell praksis til å forberede studentene til arbeidslivet?  

Da dette er et nettstudium, har ikke FIH lagt opp til praksis. Arbeidslivsrepresentanter er heller ikke 

trukket inn i undervisningen. Det var opprinnelig lagt opp til en praktisk aktivitet der studenten skulle 

oppsøke en lokal skole for å overvære KRLE-undervisning og gjennomføre samtale med læreren i 

etterkant. Høgskolen måtte se bort fra denne praksisen på grunn av at dette er et fullt ut 

nettstudium. De vil i stedet forsøke å legge relevante elementer fra praksisfeltet inn i 

undervisningen. Hva dette nærmere inneholder fremkommer ikke i detalj. Skulle det vært lagt inn en 

praksiskomponent, måtte det vært løst som en digital variant. 

• Bidrar studieprogrammet til å oppøve studentenes evne til å identifisere etiske dilemma og gjøre 

etiske avveininger? 



Studieprogrammet hjelper studentene til å drøfte yrkesetiske utfordringer. Dette gjelder ifølge 

læringsmålene spesielt i emnet RLE1006N. 

Panelets anbefalinger 

• Hvis det er ønskelig også å inkludere religionsfaget i VGS, må det gjøres enkelte forandringer 

i studiet, ikke minst i RLE1006N.  

• For å tydeliggjøre samfunnsrelevansen, kan det være en idé å legge inn noen mål om 

«Generell kompetanse» på emnenivå. 

• Det kan vurderes om man vil legge inn en digital praksiskomponent, f.eks. ved å spille inn en 

KRLE-time og kanskje gjøre digitale intervjuer med KRLE-lærere. 

3.4. Internasjonalisering 

Panelets synspunkter 

• Er det etablert ordninger for utvekslingsopphold i utlandet?  

• Hvordan introduseres studentene til internasjonale perspektiver i fagområdet? 

Høgskolen tilbyr studietur til Kenya også for nettstudentene. Her får de møte en kontekst hvor 

mange religioner lever side om side. Dette må sies å være et svært aktuelt tilbud med utgangspunkt i 

kunnskapsmål samt programmets læringsutbytte. Slike erfaringer og opplevelser kan ikke tilegnes 

eller oppleves i et klasserom 

Ellers er dette et studium der det ikke er naturlig med studentutveksling. Det ville også gjort forløpet 

oppstykket. En kunne valgt å ha mer pensum på engelsk, kanskje noe undervisning på engelsk, for å 

ivareta internasjonalisering hjemme. Men det er samtidig litt unaturlig å anbefale dette, siden det er 

et studium som tydelig har som mål å dyktiggjøre medarbeidere til skole og organisasjoner i Norge. 

Panelets anbefalinger 

• Panelet anbefaler at FIH opprettholder tilbudet om studietur til Kenya for nettstudenter. 

3.5. Rekruttering 

Panelets synspunkter 

• Hvordan er utviklingen i rekrutteringen (antall primærsøkere, antall møtte kandidater og 

karakternivå)?  

• Er det grunn for å gjøre endringer i eventuelle opptakskrav eller i beskrivelser av anbefalte 

forkunnskaper?  

Dette punktet er behandlet i egenevalueringen. Det fremgår at tallmaterialet er for spinkelt til å felle 

en bastant dom. 

• Er informasjonen om studieprogrammet på FIHs nettsider og rekrutteringsmateriellet oppdatert?  

FIHs nettsider er innbydende, oversiktlige og informative. Studieplanen er oppdatert for våren 2021 

og ligger i sin helhet lett tilgjengelig. Her er det redegjort for opptakskrav og anbefalte 

forkunnskaper, studiets profil samt hvert enkelt emnes oppbygning, alt meget tilfredsstillende. 

Panelets anbefalinger 



• Det kan være en idé å bruke nettsidene enda mer til å gi glimt fra studiehverdagen. 

• Når man er ute og reklamerer for FIH, er det lurt å benytte seg av studenter, helst fra ulike 

studieprogrammer og årstrinn. 

3.6. Gjennomstrømning 

Panelets synspunkter 

• Hvordan er gjennomføringsgraden for studieprogrammet, og er utviklingen tilfredsstillende?  

• Hvor stor andel av studentene gjennomfører på normert tid?  

• Når i studieløpet skjer frafall?  

• Hva er årsakene til frafall?  

• Er det gjort tiltak for å redusere frafall? Hvilke – og hvordan har de virket?  

Gjennomføringsgraden er svært lav. Noe forklares med innpassing av Ex.phil da det var en del av 

programmet. Årsak til frafall utover dette er ikke kartlagt, men noen studenter har gitt 

tilbakemelding om at det skyldes mangel på tid eller at de har kommet inn på et annet studium. 

Dette anses som sannsynlige grunner.. 

Denne typen studier tiltrekker seg ofte studenter som vil kombinere med andre studier og 

feilvurderer arbeidsmengden og gir opp. Det er heller ikke usannsynlig at en del av studentene ikke 

har kommet inn på sitt primære valg av studium, eller kanskje er arbeidsledige. I det hele må en 

forvente at gjennomstrømming på et slikt studium vil være svakere enn et mer vanlig heltids-studium 

på campus 

Panelets anbefalinger 

• For senere å kunne ha et datagrunnlag på dette med frafall, kan man vurdere å gjøre 

undersøkelse ved endt studie. På denne måten kan man eventuelt avdekke andre aspekter 

ved frafall som eventuelt kan forbedres. 

• Det er viktig at FIH jobber godt med innholdet i studiet, lager gode leksjoner som gir god 

støtte til å lese pensum og er relevante mtp. framtidig jobb.  

• En bør vurdere om en i enda større grad skal følge opp studentene, og om en skal pålegge 

studentene å samarbeide i grupper og demed ansvarliggjøre dem i større grad. 

3.7. Læringsmiljø 

Panelets synspunkter 

• Hvordan ser studentene på kvaliteten på undervisning, tilbakemelding og vurdering i programmet? 

• Hvordan ser studentene på kvaliteten på læringsmiljøet (fysisk, organisatorisk, psykososialt og 

digitalt)? 

FIH bruker relevant teknologi og har produsert videoforelesninger. Dette er undervisning i 

klasserommet som er spilt inn. De fleste av nettstudentene bruker forelesningsfilmene minst én gang 

i uken eller mer. Tanken er også å videreutvikle arbeidet med å spille inn kortere og mer tilpassede 

forelesninger. Våren 2020 ble også Teams tatt i bruk noe som ga muligheter for å synkronisere 

undervisningen. Dette er også et godt kommunikasjonsverktøy som styrker studentkontakten i 

studieprogrammet, og kan også brukes i veiledning og kommunikasjon mellom student og lærer. 



Høgskolen har fått tilbakemeldinger på manglende filmer og dårlig lydkvalitet. Det er etterspurt mer 

utførlig tilbakemelding på arbeidskravene, samt flere nettstudenter har vært misfornøyd med 

informasjon. I høgskolens egenevaluering kommer det fram at noe dette er utarbeidet og forbedret, 

og panelets studentrepresentant sier, ut fra egen erfaring høsten 2020, at kommunikasjonen er god 

og at både faglærer og nettlærerassistenter svarer raskt på forespørsler nærmest til enhver tid.  

Det er også gledelig at det fra høsten 2021 opprettes en prosjektstilling knyttet til nettstudiet, Slik at 

oppfølgingen av studentene blir enda bedre. Bruken av Microsoft Teams er også et redskap med 

potensiale til å kunne bidra til ytterligere forbedring av tilbudet. 

Når det gjelder prising av studiet, påpekes det at vilkårene for deltidsstudenter er dårligere enn for 

heltidsstudenter. Høgskolen kan vurdere å utjevne den forskjellen, ikke minst fordi deltidsstudenter 

mottar atskillig mindre i stipend. 

Det oppleves også rart å betale SIO-avgift dersom man bor et helt annet sted i landet. 

Panelets anbefalinger 

• Høgskolen bør fortsette å arbeide med kvaliteten på nettleksjonene. 

• Høgskolen bør fortsette med å utvikle kvaliteten på kommunikasjonen med nettstudentene. 

• Høgskolen kan gjerne se litt nærmere på betalingsordningene. 

• Høgskolen kan undersøke muligheten for at studenter som bor andre steder i landet i stedet 

for SIO kan melde seg inn i sin lokale studentsamskipnad. 


