
Studentmobilitet – hva sier tallene? 
I forbindelse med forestående stortingsmelding om studentmobilitet har jeg sett litt på tallene som 

inngår i styringsdialogen mellom departement og institusjon, og som institusjonene bruker som 

styringsredskap i arbeidet med studentmobilitet.  

Oppsummert 
I styringsdialogen om studentmobilitet er det to uttalte politiske mål:  

1. Det er et mål at 50 % av uteksaminerte kandidater skal ha vært på et utvekslingsopphold 

2. Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ beregnet av totalt antall studenter (KDs 

styringsparameter). 

Disse har vært målt med to indikatorer som kan gi noe misvisende styringsinformasjon. Jeg foreslår 

derfor alternative definisjon av indikatorene: 

1. Oppnådde kvalifikasjoner hvor individet har et utvekslingsopphold i sitt studieløp. 

2. Antall utreisende utvekslingsstudenter på ERASMUS+ av totalt antall studenter på 

gradsgivende program  

Alternativ beregning viser at bildet knyttet til studentmobilitet er noe bedre enn antatt. Og jeg 

begrunner nedfor hvorfor jeg mener alternative definisjoner gir et riktigere bilde enn dagens tall.  

1. Andel kandidater som har et utvekslingsopphold 
Ved beregning av andel kandidater som har et utvekslingsopphold har man tatt utgangspunkt i 

følgende definisjoner 

Oppnådde kvalifikasjoner hvor det inngår et utvekslingsopphold som en del av kvalifikasjon.  

Andel beregnes av totalt antall kvalifikasjoner. (Her har man avgrenset beregningen til gradsgivende 

kvalifikasjoner).  

Utfordringen ved denne måten å måle på er at den knytter utvekslingsoppholdet til kvalifikasjon, ikke 

til individet. Alle kvalifikasjoner på 2-årige masterprogram har jo en foregående kvalifikasjon på et 3-

årig bachelorprogram, og det betyr at flere av de uteksaminerte kandidatene på masternivå kan ha 

vært på et utvekslingsopphold som en del av sitt bachelorløp uten at dette vises i tallene. 

Utvekslingsopphold på et ikke fullført studieprogram vil heller ikke vises.  

Alternativ beregning 
For å vise hvor mange av individene vi uteksaminerer som har vært på utvekslingsopphold i sitt 

studieløp (på bachelornivå eller masternivå eller annet), så har vi laget en alternativ beregning:  

Oppnådde kvalifikasjoner hvor individet har et utvekslingsopphold i sitt studieløp.  

Dette vil synliggjøre hvor mange av kandidatene som har hatt en utveksling som en del av sitt 

studieløp uavhengig av om oppholdet har knyttet til den sist oppnådde kvalifikasjonen.  

 



 

Kolonne nr 3 viser antall kvalifikasjoner med utveksling i alternativ beregning.  

For UiA vil andel uteksaminerte kandidater for de tre siste årene se slik ut:  

 2018 2019 

Andel kvalifikasjoner med utveksling som del av 
kvalifikasjon 15,1 % 14,0 % 

Andel kvalifikasjoner hvor individet har hatt 
utveksling som del av studieløp 19,7 % 16,5 % 

 

Hvis man i tillegg inkluderer studenter som har hatt kortere utvekslingsopphold som en del av sin 

grad, og studenter på årsstudier som har kortere utvekslingsopphold, vil andelen stige ytterligere.   

(Den alternative beregningen vil innebære at andelen vil være høyere for tidligere år da 

utvekslingsopphold knyttet til senere studier vil få tilbakevirkende kraft (en teknikalitet), men den gir 

likevel et riktigere knyttet til det politiske målet enn dagens beregning.) 

Konklusjon 
Jeg vurderer at sistnevnte beregning i større grad svar på det politiske mål om andel kandidater 

som skal ha hatt et utvekslingsopphold. Det betyr at tilstanden ved UiA er bedre enn dagens tall 

tilsier.  

 

2. Andel utreisende utvekslingsstudenter på ERASMUS+ 
KDs styringsparameter er andel utreisende utvekslingsstudenter på ERASMUS+ av totalt antall 

studenter.  

I KD-portalen vises dette tallet for UiA (2018) som 1,02 % beregnet som (119/11632*100)  

Nevneren er definert som  

Antall egenfinansierte studenter (høst) eksklusive forskerutdanning og vgs-nivå. 

Utfordringen med dette er at studenter på ikke-gradsgivende program ikke har mulighet til å reise på 

utveksling, så institusjoner som har stabilt antall ERASMUS+-utvekslinger, men økende andel 

studenter på ikke-gradsgivende program vil få en fallende indikator. Selv om den reelle 

utvekslingsandelen av studenter på gradsgivende program er stabil. 

Alternativ beregning 
En beregning som tar utgangspunkt i antall studenter som har mulighet til å reise på utveksling  



Antall utreisende utvekslingsstudenter på ERASMUS+ av totalt antall studenter på 

gradsgivende program  

For UiA vil dette bety styringsindikator for 2018 på 1,3 % (119/9289*100).  

En indikator som måler antall utreisende utvekslingsstudenter (totalt) av totalt antall studenter vil gi 

tilsvarende resultat og UiAs andel vil da være hhv 3,6 % ved dagens beregning og 5,0 % målt ved 

alternativ beregning 

Konklusjon 
Jeg vurderer at sistnevnte beregning er en bedre styringsindikator for andel utreisende 

utvekslingsstudenter da den måler hvor stor andel av studentene som faktisk kan reise ut, som har 

vært på utvekslingsopphold.  

 

 

 

 

 


