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Velkommen til Studiebarometeret!
Choose language below / velg språk nederst.

Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, svarene kan
forbedre studiekvaliteten! Din høyskole/universitet har opplyst at du studerer:
Klikk deg inn på undersøkelsen nederst på siden.
Formål
Studiebarometeret gjennomføres for å fange opp studentenes syn på
utdanningskvalitet. Formålet er å øke studiekvaliteten og gi nyttig informasjon
til høyskoler/universiteter, studenter og andre. Resultatene gir
utdanningsinstitusjonene mulighet til å gjøre forbedringer. I tillegg brukes
resultatene til forskning på utdanningskvalitet. Resultatene publiseres på
studiebarometeret.no som gjennomsnitt per studieprogram. Undersøkelsen
utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Undersøkelsen går til alle studenter i 2. eller 5. studieår, ca 65 000 studenter.
Institusjonen du går på har latt oss hente ut direkte personidentifiserbare
opplysninger (e-postadresse og telefonnr.) og indirekte personidentifiserbare
opplysninger (studieprogram, kjønn, alder, opptaksgrunnlag,
eksamensresultater og statsborgerskap).
Hva innebærer det for deg å delta?
Å delta i undersøkelsen innebærer å fylle ut et spørreskjema. Dette tar ca. 1012 minutter. Alle som svarer er med i trekningen av 5 gavekort på 5 000 kr og
25 gavekort på 1 000 kr.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og du kan når som helst trekke
samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine
opplysninger
All informasjon som samles inn behandles konfidensielt og i samsvar med
personvernregelverket. Det vil ikke bli offentliggjort data som kan identifisere
den enkelte. Rambøll AS bistår NOKUT i gjennomføringen og utsendingen av
undersøkelsen og har tilgang til e-postadresser og telefonnummer frem til
undersøkelsen stenges. NOKUT samarbeider med den enkelte høyskole og
universitet. Disse vil få tilgang til svardata, men ikke identifiserbare
personopplysninger som f.eks. e-postadresse, kjønn og alder.
Bakgrunnsinformasjon utleveres fra institusjonene til NOKUT for alle
studentene, på bakgrunn av en rettslig forpliktelse. Det gjelder også de som
ikke svarer. Dette for å undersøke om svarene vi får er representative, noe
som er svært viktig for å kunne tolke resultatene. Det er mulig å reservere seg
mot dette ved å sende e-post til res-studiebarometeret@nokut.no.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter
forskningsprosjektet?
Direkte personidentifiserbare opplysninger vil slettes av NOKUT senest 1.
oktober 2019. Indirekte personidentifiserbare opplysninger vil lagres av
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NOKUT ut 2023 og av NSD ut 2028, og være tilgjengelig for analyse- og
forskningsformål. Dette forutsetter at du samtykker til dette til slutt i
spørreskjemaet.
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
å få rettet personopplysninger om deg,
å få slettet personopplysninger om deg,
å få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen
av dine personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra
NOKUT har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen
av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med
personvernregelverket.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine
rettigheter, ta kontakt med:
Prosjektgruppa: studiebarometeret@nokut.no
NOKUTs personvernombud for Studiebarometeret: NSD – Norsk senter
for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller
telefon: 55 58 21 17.

Undervisning

Når du svarer på spørsmålene i denne undersøkelsen, ønsker vi at du tar
utgangspunkt i dine samlede erfaringer hittil i ditt nåværende studieprogram.
Hvor enig er du i følgende påstander?
Ikke enig
(1)

(2)

(3)

(4)

Helt enig
(5)

Vet
ikke

Mer enn 10
ganger

Vet
ikke

De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende
De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig
måte
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum
godt
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt

Omfang av tilbakemelding og veiledning
Hvor ofte – hittil i studiet – har du:
Fått tilbakemeldinger fra faglig ansatte på skriftlig arbeid
endelig innlevering

før

Aldri

1-2
3-5
6-10
ganger ganger ganger

etter endelig
Fått tilbakemeldinger fra faglig ansatte på ikke-skriftlig
Fått tilbakemeldinger fra faglig ansatte
innlevert skriftlig arbeid
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arbeid
Fått tilbakemeldinger fra andre
ikke-skriftlig arbeid

studenter på skriftlig eller

Diskutert faglige problemstillinger med faglig ansatte
Diskutert din faglige utvikling/resultater med faglig ansatte

Tilbakemelding og veiledning
Hvor tilfreds er du med følgende:
Ikke
(2)
tilfreds (1)

(3)

(4)

Svært
Vet ikke / ikke
tilfreds (5)
relevant

Ikke tilfreds
(1)

(2)

(3)

(4)

Svært tilfreds Vet
(5)
ikke

Ikke tilfreds
(1)

(2)

(3)

(4)

Svært tilfreds Vet
(5)
ikke

Ikke tilfreds
(2)
(1)

(3)

(4)

Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på
arbeidet ditt
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive
tilbakemeldinger på arbeidet ditt
Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger
på arbeidet ditt
Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte

Faglig og sosialt miljø
Hvor tilfreds er du med:
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på
studieprogrammet

Fysisk læringsmiljø og infrastruktur
Hvor tilfreds er du med:
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen
Bibliotek og bibliotekstjenester
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og
PC-tilgang)

Organisering av studieprogrammet ditt
Hvor tilfreds er du med:
Svært
Vet
tilfreds (5) ikke

Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet
(timeplan, studieplan, etc.)
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet
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Vurderingsformer
I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre
vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:
I liten grad
(1)

(2)

(3)

(4) I stor grad (5) Vet ikke

Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum)
Har krevd forståelse og resonnement
Har gjort det mulig å bruke det du har lært i studiene
dine
Har hatt tydelige kriterier for vurdering
Har bidratt til din faglige utvikling

Medvirkning
I hvilken grad opplever du følgende?
I liten
grad (1)

(2)

(3)

I stor
Vet
grad
ikke
(5)

(4)

Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i
studieprogrammet
Studentenes innspill blir fulgt opp av institusjonen
Det tilrettelegges for medvirkning gjennom studenttillitsvalgte,
fagutvalg, studentparlament, etc.

Studieprogrammets evne til å inspirere
I hvilken grad mener du at studieprogrammet:
I liten grad (1)

(2)

(3)

(4)

I stor grad (5)

Vet ikke

Er stimulerende
Er faglig utfordrende
Bidrar til din motivasjon for studieinnsats

Praksis
Har du hatt praksisperiode organisert av studieprogrammet ditt?
Ja
Nei

Praksis
Hvor tilfreds er du med:
Ikke
(2)
tilfreds (1)

(3)

(4)

Svært
tilfreds
(5)

Vet
ikke

Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på
praksisopplæringen
Hvordan høyskolen/universitetet organiserte praksisopplæringen
Kommunikasjonen mellom praksissted og høyskole/universitet
Tilbakemeldingene underveis i praksis
De faglige utfordringene i praksisopplæringen
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Teoriopplæringens relevans for praksisutøvelsen
Hvordan erfaring fra praksis brukes som grunnlag for
diskusjon/refleksjon i undervisningen

Under kan du skrive mer om erfaringene du har med praksis.

Relevans for arbeidslivet
Her ønsker vi at du tenker på den informasjonen og de mulighetene du får via
både studieprogrammet ditt og andre aktører på institusjonen, som for
eksempel karrieresenter og studentforeninger.
I hvilken grad opplever du det følgende?
I liten grad
(2)
(1)

(3)

(4)

I stor
grad (5)

Vet
ikke

Jeg får kompetanse som er viktig i arbeidslivet
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan
brukes i arbeidslivet
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er
relevante for meg
Det legges godt til rette for at jeg kan knytte kontakter i
arbeidslivet

Under kan du skrive mer om din opplevelse av studieprogrammets relevans
for arbeidslivet

Eget læringsutbytte
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
Ikke tilfreds (1) (2)

(3)

(4) Svært tilfreds (5) Vet ikke

Teoretisk kunnskap
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter
Evne til refleksjon og kritisk tenking
Samarbeidsevne
Muntlig kommunikasjonsevne
Skriftlig kommunikasjonsevne
Evne til å tenke nytt
Evne til å arbeide selvstendig
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Eget engasjement
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
Ikke enig
(1)

(2)

(3)

(4)

Helt enig
(5)

Vet
ikke

Jeg er motivert for studieinnsats
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som
tilbys
Jeg møter godt forberedt til undervisningen
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy

Forventninger
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
I liten grad
(2)
(1)

(3)

(4)

I stor
Vet
grad (5) ikke

Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg
som student
De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte
læringsaktiviteter
De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte
læringsaktiviteter
De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg
som student

Overordnet tilfredshet
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
Ikke enig (1) (2)

(3)

(4) Helt enig (5) Vet ikke

Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på

Varslingssystemer ved trakassering
Spørsmålene dreier seg om varslingssystemer/-rutiner ved ditt
universitet/høyskole i forbindelse med seksuell trakassering, mobbing etc.
NB!
av trakassering dekkes av andre undersøkelser enn
Studiebarometeret.

Omfanget

Ja

Nei Husker ikke / vet ikke

Jeg har fått informasjon fra universitetet/høyskolen om varslingssystemet
Jeg vet hvor man finner informasjon om varslingssystemet
Jeg vet hvor man skal henvende seg i tilfeller av trakassering

Tidsbruk på faglige aktiviteter
Anslå hvor mange timer per uke, i gjennomsnitt
medregnet ferier), du bruker på:

hittil på dette studiet (ikke

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og
veiledning, samt praksis hvis relevant)
https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreSurveyPrintDialog?surveyid=980922&locale=nb&printBackground=false&…

6/11

19.10.2018

SurveyXact

Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet
gruppearbeid, etc.)

Betalt arbeid
Anslå hvor mange timer per uke, i gjennomsnitt
medregnet ferier), du bruker på:

hittil på dette studiet (ikke

Betalt arbeid

Bruk av digitale verktøy
Med digitale verktøy mener vi for eksempel:
Digitale læringsplattformer (Canvas, Blackboard, It's learning, etc.)
Programvare (Excel, Stata, MatLab, Photoshop, etc.)
Sosiale medier (Forum, Facebook, etc.)
Nettbaserte verktøy og medier (Youtube, Kahoot, Google Drive, etc.)
Videoopptak, streaming, podcast, etc.
I hvilken grad opplever du følgende:
(1) I liten
(2)
grad

(3)

(4)

(5) I
stor
grad

Vet ikke/
brukes ikke

Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt
involvert i undervisningen
De faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke
digitale verktøy i undervisningen
Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som
er relevante for fagområdet
Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på
studieprogrammet mitt

Undervisnings- og arbeidsformer - bruk
I hvilken grad brukes disse undervisnings- og arbeidsformene i
studieprogrammet ditt?
Brukes ikke I liten grad (1) (2)

(3)

(4)

I stor grad (5) Vet ikke

Forelesning
Seminar
Gruppe uten lærer
Skriftlig arbeid til innlevering
Prosjektarbeid
Feltarbeid / ekskursjon / egen datainnhenting
Laboratorieøving
Annen praktisk øving
Case
Simulering/rollespill
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Praksisperioder
Digitale arbeidsformer

Undervisnings- og arbeidsformer - bidrag
I hvilken grad bidrar disse undervisnings- og arbeidsformene til din læring?
I liten grad (1)

(2)

(3)

(4)

I stor grad (5)

Vet ikke

Forelesning
Seminar
Gruppe uten lærer
Skriftlig arbeid til innlevering
Prosjektarbeid
Feltarbeid / ekskursjon / egen datainnhenting
Laboratorieøving
Annen praktisk øving
Case
Simulering/rollespill
Praksisperioder
Digitale arbeidsformer

Tidligere høyere utdanning
Er du i ditt første studieprogram i høyere utdanning?
Ja, jeg er i mitt første studieprogram
Nei, jeg har tidligere begynt på eller fullført årskurs, enkeltemner eller bachelor-/mastergrad.

Overgangen til høyere utdanning
Når du svarer på spørsmålene under, ønsker vi at du tenker på tiden rett før
og rett etter at du begynte å studere.
I hvilken grad er du enig i følgende påstander?

forventet
Jeg opplevde at høyere utdanning var faglig utfordrende

I liten grad
(1)

(2)

(3)

(4)

I stor grad
Vet ikke
(5)

Jeg
at høyere utdanning ville bli faglig
utfordrende

Studiestart
Når du svarer på spørsmålene under, ønsker vi at du tenker på tiden rett etter
du begynte på ditt

nåværende studieprogram.

I hvilken grad er du enig i følgende påstander?
I liten
grad (1)

(2)

(3)

(4)

I stor
Vet
grad
ikke
(5)

Studieprogrammets innhold samsvarte godt med forventningene jeg
hadde før studiestart
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De faglig ansatte la tydelig fram faglige forventninger og krav til meg
tidlig i studieløpet
Jeg fikk tidlig innføring i fagfeltets arbeidsmetoder og begrepsramme

faglig ansatte på
Jeg ble inkludert i et faglig fellesskap med andre studenter på
studieprogrammet tidlig i studieløpet
Jeg ble inkludert i et sosialt fellesskap med andre studenter på
Jeg ble inkludert i et faglig fellesskap med
studieprogrammet tidlig i studieløpet

studieprogrammet tidlig i studieløpet

Under kan du skrive mer om dine erfaringer med studiestart

Videregående skole
Kryss av for det alternativet om videregående skole (vgs) som passer best.
Jeg har:
Fullført vgs i utlandet
Fullført IB (International Baccalaureate)
Fullført norsk vgs - studieforberedende utdanningsprogram
Fullført norsk vgs - yrkesfaglig utdanningsprogram
Fullført norsk vgs - yrkesfaglig utdanningsprogram med påbygning til generell
studiekompetanse
Ikke fullført vgs
Annet

Hvor lenge siden er det du fullførte videregående skole?
1-5 år
6-10 år
11-20 år
over 20 år

I hvilken grad mener du videregående skole forberedte deg godt til høyere
utdanning når det gjelder:
I liten grad (1)

(2)

(3)

(4)

I stor grad (5)

Vet ikke

Kritisk tenkning
Selvstendig læring
Samarbeid med andre
Akademiske skriveferdigheter
Akademisk tekstforståelse
Teoretisk kunnskap
Praktisk kunnskap

Veiledning på videregående skole
Ja

Nei

Vet ikke / ikke relevant
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På videregående var det mulig å få veiledning om studievalg
På videregående fikk jeg veiledning om studievalg

I hvilken grad passer disse påstandene om veiledningen på videregående
skole
I liten grad
(2)
(1)

(3)

(4)

I stor
grad (5)

Vet ikke / ikke
relevant

Veiledningen påvirket studievalget mitt
Veiledningen bidro til at jeg gjorde et studievalg som
passet for meg

Under kan du skrive mer om dine erfaringer med videregående opplæring og
hvordan det forberedte deg på høyere utdanning

Informasjon om deg
Institusjonen du går på har, blant annet, gitt oss informasjon om
studieprogrammet ditt og studieår. Vi ber deg om å oppgi litt mer
bakgrunnsinformasjon. Denne informasjonen skal kun brukes til forskning.
Kryss av for dine foreldre / foresattes høyeste fullførte utdanning:
Utdanning på grunnskolenivå
(barne- og ungdomsskole)

Utdanning fra
videregående
opplæring

Høyere utdanning, til og med 4
år (inkludert fagskole)

Høyere utdanning,
4,5 år eller mer

Vet Ønsker ikke
ikke
å svare

Mor
Far

Kjønn
Mann
Kvinne
Annen kjønnsidentitet
Ønsker ikke å svare

Kommentarer
Har du noen ønsker eller ideer som kan forbedre studieprogrammet?
Eventuelle kommentarer du oppgir vil bli sendt - anonymt - til institusjonen
din og kan bidra til utvikling av studieprogrammet ditt.

Her kan du gi tilbakemelding til NOKUT på hvordan du synes spørreskjemaet
fungerer.
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Samtykke til kobling av opplysninger
For å redusere antall spørsmål i skjemaet har vi fått en del
bakgrunnsinformasjon om deg (blant annet kjønn, alder, opptaksgrunnlag,
eksamensresultater og statsborgerskap) fra utdanningsinstitusjonen din. For
forskningsformål ønsker vi å koble denne informasjonen med svarene i
spørreskjemaet. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke
publiseres på en måte som kan identifisere enkeltpersoner. Prosjektet er meldt
til Personvernombudet for forskning - NSD.
Jeg samtykker i at opplysningene i skjema kan kobles med mine
bakgrunnsdata
Ja
Nei

Fremtidig kontakt
NOKUT arbeider kontinuerlig for å forbedre spørreskjemaet. I tillegg ønsker vi
å få større innsikt i hvorfor studentene svarer slik de gjør.
Dersom du er villig til å svare på noen oppfølgende spørsmål senere, vennligst
oppgi e-postadressen din under.
Du vil maksimalt bli kontaktet av oss for to undersøkelser i løpet av 2018 og vi
vil slette din e-postadresse i løpet av 2018. Dersom du samtykker til dette, ved
å oppgi din e-postadresse under, innebærer det at vi i denne perioden kan
koble din e-postadresse med data fra spørreskjemaet og med indirekte
identifiserende opplysninger om deg. Dette er opplysninger om alder, kjønn,
opptaksgrunnlag, eksamensresultater og statsborgerskap.
Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke publiseres på en måte
som kan identifisere enkeltpersoner. Prosjektet er meldt til
Personvernombudet for forskning - NSD.
E-postadresse

Takk for at du har svart på årets undersøkelse. Resultatene blir publisert på
www.studiebarometeret.no omtrent 1. februar.
Med vennlig hilsen,
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning)
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