
 
Til alle Universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler  Oslo 

12. mars 2021 
 

 
 
Nasjonal spørreundersøkelse til vitenskapelig ansatte om 
utdanningskvalitet og tidsbruk  

Bakgrunn for spørreundersøkelsen 

NOKUT og NIFU skal våren 2021 gjennomføre en nasjonal undersøkelse om undervisning, utvikling av 
utdanningene og tidsbruk. Undersøkelsen ble sist gjennomført i 2017.  

Undersøkelsen omfatter NOKUTs Underviserundersøkelse og NIFUs Tidsbruksundersøkelse. Begge 
retter seg mot den samme populasjonen av vitenskapelig ansatte, og er som i 2017 slått sammen til 
en undersøkelse for å minske rapporteringstrykket i sektoren.  

Formålet med undersøkelsen 

Underviserundersøkelsen kartlegger hvordan underviserne jobber med undervisning og læring, hva 
slags prioriteringer og avveininger de gjør, og hvilke ressurser (faglige og andre) de har 
tilgjengelige. Spørsmålene er i første rekke rettet mot å få fram informasjon som er nyttig for 
fagmiljøenes og utdanningsinstitusjonenes arbeid med å utvikle utdanningskvaliteten. I tillegg gir det 
aktører som NOKUT god oversikt over hvordan arbeidet med undervisning og studentenes læring 
foregår i sektoren.  

Tidsbruksundersøkelsen samler inn data om de vitenskapelig ansattes tidsbruk. 
Tidsbruksundersøkelsen er et nødvendig verktøy for å beregne ressursinnsatsen til forskning og 
utviklingsarbeid (FoU) i den nasjonale FoU-statistikken.  

Gjennomføring av undersøkelsen 

Invitasjon til undersøkelsen sendes ut til alle vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og 
høyskoler den 13. april 2021. De vitenskapelig ansatte vil motta en e-post fra NOKUT med en 
personlig lenke til spørreskjemaet. Det tar omtrent 10-15 minutter å besvare den samlede 
undersøkelsen.  

Resultater fra underviserundersøkelsen vil bli gjort tilgjengelig for institusjonene i form av grafiske 
rapporter med resultater for egen institusjon, anonymiserte rådata dersom institusjonene ønsker 
dette, og en nasjonal hovedrapport som NOKUT lager. 

NIFU vil publisere resultatene fra tidsbruksundersøkelsen i en egen rapport. 

 



Koronapandemi i studieåret 2020/21 

Det har blitt gjennomført flere undersøkelser i sektoren om situasjonen under koronapandemien, 
både lokalt og nasjonalt. Vi ønsker ikke å duplisere det arbeidet som har blitt gjort. Vår undersøkelse 
søker å fange normalsituasjonen for de vitenskapelig ansatte, men også å isolere effekten av 
koronapandemien i enkelte av spørsmålene og i analysene av resultatene.  

Høy svarprosent er viktig 
Vi er helt avhengig av høy svarprosent for at resultatene skal være troverdige og av høy kvalitet. Vi 
håper at samkjøringen mellom undersøkelsene skal gjøre det enklere for de vitenskapelige ansatte å 
besvare undersøkelsene. Svarene fra de ansatte er bidrag til kunnskapsgrunnlag for institusjonene og 
myndighetene i arbeidet med å videreutvikle norsk høyere utdanning. Svarene utgjør også et 
grunnlag for Norges offisielle FoU-statistikk. 

Vi ber derfor alle lærestedene om å oppfordre sine vitenskapelig ansatte til å svare på 
undersøkelsen. 

Mer informasjon  

Les mer om underviserundersøkelsen og tidsbruksundersøkelsen på NOKUTs og NIFUs hjemmesider. 

Her finner du blant annet rapportene fra undersøkelsene i 2017.  

Kontaktpersoner for underviserundersøkelsen er Stein Erik Lid (sel@nokut.no) og for 
tidsbruksundersøkelsen Hebe Gunnes (hebe.gunnes@nifu.no). 
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