
17. januar 2011

Studentgruppa for alternativ undervisning (AltUnd) ønsker å komme i kontakt med 
fagmiljøer som den siste tiden har opplevd å ha stor strykprosent ved sine 
eksamensavviklinger. Formålet med denne kartleggingen er å komme i dialog om 
hvordan studenter, administrasjon og fagmiljø sammen kan jobbe for å få opp 
gjennomføringsgraden på emnenivå. Vi vil understreke at denne kartleggingen kun er til 
intern bruk, med mindre fagmiljøene selv ønsker det annerledes. Det er ikke vår hensikt 
å «henge ut» emner som de siste årene har slitt med høy strykprosent.

Med bakgrunn i at vi som studenter ikke har tilgang på FS eller andre statistiske verktøy, 
ønsker vi derfor å spørre fakultetene til råds i vårt arbeid. Merk at DBH sine tall ikke er 
direkte anvendelige i dette arbeid, da emnene er delt opp etter studieprogramtilhørighet, 
noe som gjør det svært krevende å få ut en representativ statistikk. Vi ønsker å se på 
enkeltemner som lukkede systemer i første instans.

Våre spørsmål er derfor:

• Finnes det emner med flere enn 100 oppmeldte studenter ved deres fakultet som over 
en 3-års periode har hatt mer enn 20% stryk i snitt? (Studenter som trekker seg fra 
eksamen skal ikke telles med).

• I så fall, hvilke emner er dette snakk om? (Emnekode).

• Er det emner utenfor spesifikasjonene angitt i første punkt som fakultetet i tillegg 
ønsker å fremheve at har en bekymringsverdig strykprosent?

• Har fakultetet egne målsetninger eller strategier for studenters gjennomføringsgrad på 
emnenivå?

Vi ber om svar innen 1. februar til altund@list.stud.ntnu.no eller via internpost.

Vennlig hilsen,

På vegne av AltUnd
Bjørnar Kvernevik

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.

AltUnd
Studentrådskontoret
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

altund@list.stud.ntnu.no
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IME-fakultetet

Emne Strykprosent Antall	  Studenter

Modellering og simulering 23 89,6666666666667

Tallteori 18,3 102

Grunnkurs i analyse II 24,1 103,666666666667

Informasjons- og signalteori 21,2 114,666666666667

Matematikk 4N 32,7 115,333333333333

Prosedyreorientert programmering 28,6 136,333333333333

Grunnkurs i analyse I 26 168

Digitalteknikk med kretsteknikk 21,2 179,333333333333

Brukerkurs i matematikk A 30,8 192,666666666667

Matematikk 4D 34,3 193,1

Reguleringsteknikk 21,6 300,333333333333

Objektorientert programmering 20,8 398,333333333333

Matematikk 4N 18,9 476,4

Algoritmer og datastrukturer 31,3 495,733333333333

Matematikk 2 29 1473,33333333333

Matematikk 1 21,5 1628,7



Notat

Til: AltUnd v/Bjørnar Kvernevik
Kopi til: Svein Remseth
Fra: IVT-fakultetet
Signatur:

Henvendelse om strykprosent ved IVT - strategier og tiltak

Vi viser til purring vedrørende brev sendt til IVT-fakultetet 17. januar 2011 og beklager at vi ikke 
har svart på henvendelsen innen fristen 1. februar 2011. 
Spørsmål i dette brevet som AltUnd ønsket tilbakemelding på:

• Finnes det emner med flere enn 100 oppmeldte studenter ved deres fakultet som over en 3-års 
periode har hatt mer enn 20 % stryk i snitt? (Studenter som trekker seg fra eksamen skal 
ikke telles med).

• I så fall, hvilke emner er dette snakk om? (Emnekode)
• Er det emner utenfor spesifikasjonene angitt i første punkt som fakultetet i tillegg ønsker å 

fremheve at har en bekymringsverdig strykprosent?
• Har fakultetet egne målsetninger eller strategier for studenters gjennomføringsgrad på 

emnenivå?

Av e-posten 24. februar fremgår det at dere har hentet ut de statistiske dataene selv, men ønsker 
tilbakemelding fra fakultetet på om det finnes strategier for gjennomføringsgrad på emnenivå.

Selv om strykprosenten i noen tunge fellesemner (eks. Fluidmekanikk, Matematikk 1) ligger så vidt 
over 20 %, så er tendensen at strykprosenten er synkende. Vi har tatt opp gode studenter de siste 
årene. Kvaliteten på studentene har økt siden vi har innskjerpet poengkravet, og etter at NTNU har 
vedtatt krav til 4 i matematikk for siv.ing.studiet.

Det er spesielt ved første eksamen at studentene stryker, men dette bedrer seg gradvis etter at de 
mestrer overgangen fra videregående skole til universitetsstudier og innarbeider gode studievaner. 
Av tiltak kan vi nevne at studentene får råd og veiledning om studieteknikk og eksamensmestring i 
fakultetets time, der vi henter inn ekspertise fra Studentservice og eldre studenter gir råd og tips om 
gode studievaner. Studentene tilbys også kurs i disse temaene av Studentservice og 
Studentsamskipnaden. Flere av studieprogrammene har deltatt i ForVei (Forebyggende veiledning) i 
regi av Studentservice, og i dette semesteret er det studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk som 
deltar i dette prosjektet.
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Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Dato
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Referanse

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Seniorkonsulentr
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All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.



Noen studieprogram har også tilsatt årskurskoordinatorer som bl.a. påser at arbeidsbelastningen i 
emnene i semesteret blir optimal, eksempelvis koordinering av innlevering av øvinger.

Utdanningskomiteen ved IVT vedtok for to år siden, i hht. Handlingsplanen for utdanning ved IVT, 
at det skal opprettes referansegrupper i alle emner, og det skal utarbeides en sluttrapport fra faglærer 
ved semesterslutt. Rapporten brukes som erfaringsoverføring til neste årskull. Alle rapporter går til 
instituttledere og studieprogramledere som har ansvar for å følge opp emner der evalueringen gir 
grunn til å gå inn med tiltak og forbedringer. Selv om dette ikke er 100 % gjennomført ennå, er vi 
kommet langt med dette arbeidet.
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IVT-fakultetet

Emne Strykprosent Antall studenter

Fluidmekanikk 18,9 125,3

Marin teknikk 2 - Konstruksjoner 24,1 113,5666667

Fluidmekanikk 21,9 532



NT-fakultetet

Emne Strykprosent Antall studenter

Fysikalsk kjemi, grunnkurs m/laboratorium 21 77,66666667

Organisk kjemi, grunnkurs m/laboratorium 28,8 86,66666667

Fysikk 20,5 107,3333333

Organisk kjemi 21,7 145,6666667

Fysikk 20,2 209,3333333

Fysikk 24,4 258

Kjemi 17,7 302,9

Kjemi 18,7 395,3333333



Studentgruppa for alternativ undervisning(AltUnd), 
Studentrådskontoret

Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Kartlegging av strykprosent ved eksamensavvikling ved SVT-
fakultetet - Svar fra SVT-fakultetet

Vi viser til henvendelsen fra dere om å få hjelp til å kartlegge emner med særlig høy strykprosent 
tilknyttet SVT-fakultetet. Vedlagt finner dere en oversikt over emner ved SVT-fakultetet med 100 
eller flere oppmeldte som har en gjennomsnittlig strykprosent på 20 eller mer i perioden 2007-2009.

Dere stiller også spørsmål om fakultetet har egne målsettinger eller strategier for studenters 
gjennomføringsgrad på emnenivå. Ved SVT-fakultetet har det i flere år vært satt fokus på 
studiekvalitet og studentenes læringsmiljø, noe som gjenspeiler seg i fakultetets strategiplan og 
handlingsplaner, og i fakultetets arbeid med å systematisere kvalitetssikring av studiene. 
Studentenes gjennomføringsgrad inngår som en del av dette store bildet, men fakultetet har ikke 
fastsatt strategier eller tiltak på enkeltemnenivå. 

Med hilsen

Åse Berg
seksjonssjef (sign.)

Elin Steen
saksbehandler 

(sign.)

I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur
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Elin Steen
7491 Trondheim
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Emner	  med	  høy	  strykprosent	  SVT

Tabell	  1:	  Emner	  med	  100+	  oppmeldte	  med	  gjennomsni7lig	  (uvektet)	  strykprosent	  på	  20	  i	  perioden	  
2007-‐2009.
Emnekode 20072007 20082008 20092009

Vår Høst Vår Høst Vår Høst
PED1012 Antall	  meldt 114

Antall	  mø7 77
Strykprosent	  (mø7) 22

PSY1000 Antall	  meldt 149 575 155 640 130 694
Antall	  mø7 93 480 107 514 93 565
Strykprosent	  (mø7) 9 34 51 22 57 8

PSY1003 Antall	  meldt 250 114 617 120 625 175
Antall	  mø7 175 67 460 76 509 127
Strykprosent	  (mø7) 5 46 15 16 12 30

PSY1006 Antall	  meldt 644 139 875 230 865 257
Antall	  mø7 464 85 699 144 704 169
Strykprosent	  (mø7) 25 56 21 14 17 49

PSY2002 Antall	  meldt 124 130 125 102
Antall	  mø7 95 97 96 77
Strykprosent	  (mø7) 36 27 14 10

SOS1000 Antall	  meldt 165 251 182 242 233
Antall	  mø7 90 206 120 196 182
Strykprosent	  (mø7) 18 19 20 29 31

TIØ4115 Antall	  meldt 170
Antall	  mø7 152
Strykprosent	  (mø7) 32

TIØ4116 Antall	  meldt 141
Antall	  mø7 123
Strykprosent	  (mø7) 26



NTNU Fakultet for arkitektur
Norges teknisk-naturvitenskapelige og billedkunst
universitet 
 

Notat 

Til:  Altun v/Bjørnar K

Fra:  

Kopi  til:  

Gjelder:  Strykprosent

Saksbehandler: helgrav

Dato:  22.02.2011 Signatur:   Arkiv: 

Det vises til brev av 17.01.11 mottatt av oss den 21.02.11 vedrørende overnevnte sak.

Årskursene ved AB-Fakultetet i det 5 – årige masterprogrammet er på 70-80 kandidater, slik at vi har 
få emner med mer enn 100 studenter. De 2-årige masterprogrammene har opptaksrammer på 15-25 
studenter. I et emne som tilbys som perspektivemne, AAR1050 Formgiving som kreativ prosess, var 
det 183 studenter oppmeldt til eksamen, med bare 123 leverte inn prosjektet til evaluering, og av 
disse var det ingen stryk.
For studieåret 2009/10, og høst 2010, hadde vi et emne med mer enn 20% stryk. Det var 36 oppmeldt 
til eksamen og 9 stryk( 25%). Ellers kan det sporadisk skje at strykprosenten er meget høy, f.eks med 
5 kandidater oppmeldt til eksamen og 3 ikke består.
Den mest brukte vurderingsformen ved AB-fakultetet prosjektvurdering, og innen vårt fagområde 
fungerer denne vurderingsformen bra.

Det er ingen emner som har foruroligende strykprosent. Dette medfører at vi ikke har spesielle 
strategier for å øke studentenes gjennomføringsgrad.

Mvh

Helge G. Gravås

Postadresse Besøksadresse Telefon +47 73 59 50 98 Side 1 av 1
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Det Humanistiske Fakultet

Emne Strykprosent Antall studenter

Antikkens og middelalderens historie til ca. 1550 27,3 125,666666666667
Fortidens religioner 25,2 103
Sør-Asias religioner 19,7 111,666666666667






