
Studiebarometeret 2018 – hva skjer?

Pål Bakken, 27.09.2018



• Gjennomføring av årets undersøkelse

• Spørreskjemautvikling

• Personvern

• NOKUTs analyser

• Tilgjengeliggjøring av data 
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INNHOLD



• Kunnskapsdepartementet ga oppdrag til NOKUT i 2012

• Første undersøkelse i 2013

• Antas kjent av de fleste

• Fokus på det som er nytt av året 
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Bakgrunn
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GJENNOMFØRING AV 

UNDERSØKELSEN



Utsending 23. oktober, deretter tirsdag og torsdager:

• Privat e-post 23/10 

• Skole e-post: 25/10

• Privat e-post 31/10

• SMS 2/11

• Privat e-post 7/11

Undersøkelsen stenger 13. november kl. 1200

Bare studenter som ikke har svart får påminnelser

https://www.nokut.no/Studiebarometeret/kontaktpersoner
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Datafangst

https://www.nokut.no/Studiebarometeret/kontaktpersoner


• Svarbarometer med løpende oversikt

• Plakater etc. på 

https://www.nokut.no/Studiebarometeret/kontaktpersoner

• Penner og sjokolade kan formidles på forespørsel
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Datafangst

https://www.nokut.no/Studiebarometeret/kontaktpersoner
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SPØRRESKJEMA



• Egne analyser av svardata

• Innspill fra referansegruppa og andre i sektoren

• Utarbeider nye spørsmål

• Tester ulike varianter ved hjelp av:
• elektroniske undersøkelser 

• fokusgruppeintervjuer

• Tidsserier vs datakvalitet
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Spørreskjema: Hvordan vi jobber
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Test av nye spørsmål - survey

• Respondenter som sa seg villige til å delta i fremtidige 

undersøkelsen da de svarte på Studiebarometeret 2017 

(n=12 154) 

• En runde våren 2018 og en høsten 2018

• I begge rundene ble respondentene tilfeldig delt i to 

grupper for å teste varianter av samme spørsmål

• Ca. 25 % svar

• Sammenligne svarfordelinger, korrelasjoner etc.

• Faktoranalyse

• Analyse av fritekstfelt
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Test av nye spørsmål - intervjuer

• Fokusgruppeintervjuer 

• UiO og OsloMet

• Ca. 6 studenter fra ulike fag i hver gruppe

• De samme temaene i hvert intervju



1. Faglig og sosialt miljø

2. Fysisk læringsmiljø og infrastruktur

3. Organisering av studieprogrammet

4. Vurderingsformer

5. Studieprogrammets evne til å inspirere

6. Eget læringsutbytte

7. Eget engasjement

8. Overordnet tilfredshet

9. Forventninger

10. Tidsbruk

11. Undervisnings- og arbeidsformer – bruk og bidrag (valgbare)
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Spørreskjema: endres ikke



• Internasjonalisering

• Mål til karakterer:
• Hvilket mål har du til dine karakterer?

• Det er krevende å nå karaktermålene mine

Vi vurderer å ikke ha med de to siste i år.
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Spørreskjema: tema som fjernes



• Kjennskap til rutiner/system ved tilfeller av 

trakassering
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Spørreskjema: nytt tema i år



• Studiestart: Bare studenter på sitt første 

studieprogram får spørsmål om dette

• Erfaringer fra vgs: Bare studenter som har fullført vgs

de siste 10 årene får spørsmålene

• Skal til sammen si noe om opplevelsen av 

overgangen fra videregående opplæring til høyere 

utdanning
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Spørreskjema: nye tema i år



• Undervisning

• Tilbakemelding og veiledning

• Praksis

• Medvirkning

• Informasjon om deg (kjønn)
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Spørreskjema: justeringer



• Digitale verktøy

• Relevans
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Spørreskjema: nye spørsmål



• Skjemaet var lengre og frafallet var høyere i 2017 

enn før

• Internasjonalisering ut

• Overgang VGS-HU inn

• Andre justeringer

• I sum: noe kortere i 2018
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Mål om kortere skjema enn i 2017



• Omtrent som i fjor, i år er følgende batteri valgbare:
• Bruk av undervisnings- og arbeidsformer

• Bidrag fra undervisnings- og arbeidsformer

• Omfang av tilbakemelding og veiledning 
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Valgbare batteri



• Fortsatt plass til å ta inn nye eller ny-gamle tema

• Kanskje mer satsing på digitalisering neste år

• Nye vurderinger av skala

• Egne skjemavarianter for nettstudenter

• Egne skjemavarianter for kunststudenter
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Årene fremover
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PERSONVERN



• Vår måte å gjøre det på samsvarer i stor grad med 

GDPR

• Vi må informere studentene enda mer tydelig om 

rettslig grunnlag og hvilke rettigheter de har
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Personvern etter GDPR
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ANALYSER



• Systematiske forskjeller på studentenes tilfredshet 

med faglig nivå etc. ut fra hvor de har vært på 

utveksling eller kortere utenlandsopphold? 

• Hva hemmer og hva fremmer utveksling av norske 

studenter?

• Hvilken effekt på integrasjon av internasjonale 

studenter i Norge har forekomsten av at norske 

studenter selv har vært på utveksling?
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Internasjonalisering



• Kollega Turid skal si mer om dette senere i dag

• Første større analyse av fritekstfelt

28.09.2018 | 25

Praksis



• Kollega Kristoffer skal si mer om dette senere i dag
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Tilbakemelding og veiledning
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TILGJENGELIGGJØRING 

AV DATA: 



•Nettportalen

•Regneark

•Rambøll-rapporter

•Tableau 

•Fra og med medio desember, med 

sperrefrist til vi lanserer tidlig i februar
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Tilgjengeliggjøring av data 



• Ingen store endringer i år

•Men fagskoledata er nå inne

•Husk at vi har:
• Nedlasting til Excel

• Deling av data: webservices

• Detaljert info som standardavvik og 

svarfordeling
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Nettportalen



• Ingen store endringer i år

•Men mer fokus på tidsserier

•Og en knapp som gjør at alle rapporter per 

institusjon kan lastes ned på likt

• Innlogging ved hjelp av Feide?

•Dashbord med høydepunkt?
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Rambøll-rapporter



•FS-institusjonens datavarehus

•2017-data er tilgjengelig nå

•2018-data vil bli tilgjengelig omtrent samtidig 

som vi sender rapporter og Excel-ark til 

institusjonene
• Men bare til en mindre gruppe, som f.eks. 

superbrukerne, institusjonene velger selv?

• 2018-data tilgjengelig for alle tidlig februar 2019
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STAR/Tableau 



•Spørsmål nå eller på slutten av dagen
•Gjerne skriftlige innspill eller via telefon
•Studiebarometeret@nokut.no

•Beholde/fjerne «Mål til karakterer»?
•Rambøll-rapporter: 
• Innlogging ved hjelp av Feide? 
•Dashbord med høydepunkt?
•Tableau: 
•Hvordan administrere tidlig tilgang?
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TAKK FOR MEG

mailto:Studiebarometeret@nokut.no

