
Rapport strykemner

AltUnd     Studentrådskontoret, Sentralbygg II, Gløshaugen   7491 Trondheim     altund@list.stud.ntnu.no    http://altund.wordpress.com

AltUnd - Studentgruppa for 
alternativ undervisning. AltUnds 
overordnede oppgave er å arbeide 
for en bedret studiekvalitet ved 
NTNU, blant annet gjennom å 
være en pådriver i arbeidet for 
alternative undervisningsformer. 
AltUnd er organisasjonsmessig 
tilknyttet PLU, senter for 
universitetspedagogikk, NTNU.

mailto:altund@list.stud.ntnu.no
mailto:altund@list.stud.ntnu.no
http://altund.wordpress.com
http://altund.wordpress.com


Innledning

Prosjektet «strykemner» startet etter initiativ fra AltUnds medlemmer i slutten av 2010. Et 

av formålene med prosjektet var å få oversikt over emner med høy strykprosent, for så å 

kunne jobbe videre med disse. Som det overordnede formålet ønsker vi selvsagt at NTNU 

klarer å få opp gjennomføringsgraden på emner som over lengre tid har slitt med høy 

strykprosent. For å oppnå dette tror vi det forutsetter en god dialog mellom studenter, 

administrativt- og vitenskapelig ansatte. Vi ønsker med denne rapporten å bidra til dette. 

Som kriterier for å kunne kalle et emne for strykemne, valgte AltUnds medlemmer 

følgende:

• Emner med flere enn 100 oppmeldte studenter i året som over en treårsperiode har en 

strykprosent på over 20 %.

Grunnen til at AltUnd valgte å legge seg på et såpass høyt studenttall, er at det bør være et 

visst antall for at statistikken skal være representativ. Et kort eksempel: Det er ikke like 

oppsiktsvekkende at et emne med 3 studenter har 33 % stryk som at et emne med 500 

studenter har 25% stryk. Dette fordi det i det første tilfellet er én person som av uvisse 

årsaker ikke har fortjent å bestå eksamen, mens det i det andre tilfellet er snakk om 125 

personer som ikke består.

AltUnd oppfordret fakultetene til selv å hente ut statistikk over deres eventuelle 

strykemner. I utgangspunktet var dette et forsøk til å få fakultetene selv til å reflektere 

over sin strykprosent og sine strykemner. Dette ble ikke kommunisert godt nok i brevet til 

fakultetene, og vi ble rettmessig oppfordret av flere fakulteter til å hente ut statistikken 

selv fra DBH (Database for statistikk om høgre utdanning). 

For AltUnd, Trondheim 24. mars 2011
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Oppsummering og hovedfunn

Tabell 1: Fakultetsvis oversikt over antall avdekkede strykemner og total strykprosent i perioden 2007-2009.

Fakultet Antall strykemner Total strykprosent

AB 0 1,8 %

NT 8 9,5 %

IME 16 13,9 %

IVT 3 5,2 %

DMF 2 4,3 %

SVT 8 6,6 %

HF 2 (+3) 9,9 %

NTNU 42 8,9 %

Hovedfunn

• Det fakultetet med flest antall strykemner er IME. Dette er også det fakultetet med 

høyest gjennomsnittlig strykprosent ved NTNU.

• Den totale strykprosent for NTNU i perioden 2007-2009 er i snitt 8,9 %. IME, NT og HF 

ligger over dette snittet, mens de andre fakultetene ligger under.

• Det er særlig Institutt for matematiske fag (IMF) som tilbyr strykemner. Institutt for 

fysikk (IFF) og Psykologisk institutt (PSI) tilbyr også flere strykemner hver.

• De fleste fakultetene har ikke mål eller strategier for gjennomføringsgrad på 

emnenivå.
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Gjennomføring

AltUnd sendte brev til samtlige fakulteter ved NTNU den 17. januar 2011 (se vedlegg). 

Fakultetene fikk spørsmål om strykemner og strategier. Det tok lengre tid enn forventet å 

få svar fra fakultetene og vi mottok senest et svar den 4. mars. NT er det eneste fakultetet 

som ikke formelt har svart på brevet, men har vært i kontakt med AltUnd via e-post.

Fra de fakultetene som selv valgte å rapportere inn oversikt over strykemner, har vi latt 

dette ligge til grunn med ett unntak; HF rapporterte inn to emner i sitt svar til AltUnd, men 

ved nærmere undersøkelser i DBH har vi valgt å legge til 3 emner som ikke er beskrevet i 

svarbrevet. 

I innsamlingsfasen valgte vi å legge årene 2007 - 2009 til grunn, da dette arbeidet startet i 

slutten av 2010 og alle data for 2010 ikke var innrapportert til DBH ennå. Vi valgte også å 

inkludere emner som ikke oppfylt de opprinnelige kriteriene, men som enten hadde særs 

høy strykprosent eller veldig mange studenter og moderat høy strykprosent. Eksempelvis 

1000 studenter og 17 % stryk, eller 85 studenter og 45 % stryk. En utfordring ved 

innhenting av statistikk fra DBH er at man ikke får tilgang til emnekoden. Ergo finner vi 

mange emner med samme navn, men med forskjellig studentantall og strykprosent. 

Eksempelvis er «Fysikk» 3 forskjellige emner i vår oversikt. Etter innsamling av statistikk 

valgte vi å sende dataene tilbake til fakultetene NT og IME, ettersom disse hadde høyest 

antall strykemner i kombinasjon med mangelfulle svar. Disse ble invitert til å komme med 

tilsvar til AltUnd, og IME svarte med at de videresendte informasjonen til IMF. Det ble i 

tillegg reist et interessant poeng via e-postveksling; «Dette handler ikke bare om å holde 

strykprosenten lav, men også sikre en høy faglig standard». AltUnd ønsker å bidra til 

diskusjonen med følgende problemstilling: er høy strykprosent et tegn på høy faglig 

standard? I så fall; hva er ønsket strykprosent på NTNU?

Fakultetene ble spurt om strategier for gjennomføringsgrad på emnenivå. Svarene viser at 

det generelt finnes få mål og strategier hva gjelder strykprosent og gjennomføring, men 

fakultetene henviser til flere tiltak for å få opp undervisningskvaliteten. Det kan virke som 

at det er mange gode tanker ute og går, men at få av de er festet til et papir. 

Rapport strykemner	

AltUnd 3



Strykemner

Tabell 2: Oversikt over strykemner, med fakultetstilhørighet.

Emnenavn Fakultet

Fysikalsk kjemi, grunnkurs m/laboratorium NT

Organisk kjemi, grunnkurs m/laboratorium NT

Fysikk NT

Organisk kjemi NT

Fysikk NT

Fysikk NT

Kjemi NT

Kjemi NT

Modellering og simulering IME

Tallteori IME

Grunnkurs i analyse II IME

Informasjons- og signalteori IME

Matematikk 4N IME

Prosedyreorientert programmering IME

Grunnkurs i analyse I IME

Digitalteknikk med kretsteknikk IME

Brukerkurs i matematikk A IME

Matematikk 4D IME

Reguleringsteknikk IME

Objektorientert programmering IME

Matematikk 4N IME

Algoritmer og datastrukturer IME

Matematikk 2 IME

Matematikk 1 IME
Antikkens og middelalderens historie til ca. 1550 HF
Fortidens religioner HF
Sør-Asias religioner HF

Ex.phil HF

Språk og litteratur HF

Innføring i treningsfysiologi DMF
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Emnenavn Fakultet

Innføring i medisin for ikke-medisinere DMF

Fluidmekanikk IVT

Marin teknikk 2 - Konstruksjoner IVT

Fluidmekanikk IVT

Pedagogikk i samfunnsperspektiv SVT

Psykologiens historie SVT

Biologisk psykologi SVT

Personlighetspsykologi SVT

Statistikk og kvantitative forskningsmetoder SVT

Innføring i sosiologi SVT

Mikroøkonomi og optimering SVT

Mikroøkonomi og investeringsanalyse SVT
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Oversikt over vedlegg

1. Brev fra AltUnd til fakultetene

2. Svar fra IME

3. Oversikt over strykemner IME

4. Svar fra IVT

5. Oversikt over strykemner IVT

6. Oversikt over strykemner NT

7. Svar fra SVT

8. Oversikt over strykemner SVT

9. Svar fra AB

10.Svar fra HF

11.Oversikt over strykemner HF

12.Svar fra DMF
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