
Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenterStudiebarometeret for fagskolestudenter 2019 – hvordan bruke data?



Hva er Studiebarometeret?

• En undersøkelse om studentenes oppfatninger av kvaliteten i utdanningstilbudet de går på

NB! Per nå kun en kilde til informasjon (studentene) – men en viktig kilde!

• Dekker ikke emner eller mindre enheter i utdanningstilbudet

• Alle fagskoler med nok svarende får individdata og grafiske rapporter på både fagskole- og 

utdanningstilbudsnivå

• Tilfredshetsspørsmål

• Eks: «Hvor tilfreds er du med lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid?»

• Brukt mye av denne type spørsmål tidligere

• Påstander («Hvor enig er du i følgende påstand:»)

• Eks: «Lærerne gjør undervisningen engasjerende»

• Går mer over til denne type spørsmål



Tilfredshetsspørsmål vs. påstander – eks. på endring

2018

Hvor tilfreds er du med:

• Tilgjengeligheten på informasjon om studiet du går på 

2019

Hvor enig er du i følgende påstand:

• Nødvendig informasjon om studiet er lett tilgjengelig 

Svarfordeling

1 2 3 4 5 Vet ikke

2018 3,45 % 9,55 % 26,01 % 37,40 % 22,42 % 1,18 %

2019 3,44 % 8,27 % 23,16 % 35,49 % 28,79 % 0,85 %

Avvik -0,01 % -1,27 % -2,85 % -1,91 % 6,37 % -0,33 %



Ulike måter man kan tolke resultater på

• Gjennomsnittsverdier

• Fordel: Én verdi å forholde seg til

• Ulempe: For den som svarer kan det ofte være slik at forskjellen mellom verdi 4 og 

5 egentlig er mindre enn forskjellen mellom verdi 3 og 4. Gjennomsnittsverdien vil 

derfor kunne føre til feilaktige tolkninger.

• Svarandeler

• Fordel: Beholder all informasjon

• Ulempe: Må forholde seg til fem verdier samtidig

• Andel enig / ikke enig - tilfreds / ikke tilfreds

• Fordel: Reduserer antall verdier, men beholder den informasjonen man ser på som 

nødvendig

Eks: Dersom man tenker at andelen som svarer 4 og 5 (evt 3,4 og 5) er 

det som er avgjørende så kan svarandelene for disse slås sammen

• Ulempe: Man mister informasjon



Overordnet tilfredshet - utdanningstype
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Tilknytning til arbeidslivet



Spørsmålene

Termen «arbeidsliv» dekker også selvstendig freelance-/næringsvirksomhet. Det vil si at kontakt med, eller bidrag 

fra, for eksempel kunstnere som driver freelancevirksomhet er å anse som kontakt eller bidrag fra arbeidsliv.

Hvor enig er du i følgende påstander:

• Jeg får kompetanse som er viktig i arbeidslivet

• Jeg får kompetanse som gjør at jeg kan gå rett ut i arbeidslivet uten ytterligere utdanning

• Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet

• Det legges godt til rette for at jeg kan knytte kontakter i arbeidslivet

• Representanter for arbeidslivet bidrar på en god måte i undervisning, prosjektarbeid, 

praksis o.l.

• I studiet blir jeg forberedt på å drive selvstendig næringsvirksomhet/freelancevirksomhet

• Jeg har ambisjoner om å jobbe profesjonelt med kreative fag etter endt fagskoleutdanning
Kun 

kreative



Arbeidslivstilknytning - utdanningstyper
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Arbeidslivstilknytning - enkeltspørsmål
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Arbeidslivstilknytning - undervisningsform
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Arbeidslivsrelevans vs. arbeidslivskontakt 
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Relevans og videre utdanningsplaner (UH)
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Arbeidslivsrelevans og videre utdanningsplaner (UH) – kreative fag
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Arbeidslivsrelevans og videre utdanningsplaner
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Mer om arbeidslivstilknytning for de kreative fagene finner dere her:

https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/temasider-om-kvalitet-i-

fagskoleutdanning/kobling-til-arbeidslivet-i-kreative-fag/

https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/temasider-om-kvalitet-i-fagskoleutdanning/kobling-til-arbeidslivet-i-kreative-fag/


Studentmedvirkning



Spørsmålene

Hvor tilfreds er du med:

• Studentenes mulighet for å gi tilbakemelding på innhold og opplegg i studiet

• Hvordan studentenes innspill og forslag til forbedringer blir fulgt opp

• Hvordan fagskolen tilrettelegger for medvirkning gjennom studenttillitsvalgte, lokalt 

studentråd etc. 



Medvirkning – variasjon mellom fagskoler
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Medvirkning - enkeltspørsmål



Medvirkning - undervisningsform
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Medvirkning - undervisningsform
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Spørsmål til salen

• Hva gjør dere for å engasjere studenter / nettstudenter?

• Er høy «vet ikke / ikke relevant»-andel et stort problem? Eller er det viktig å opp 

engasjementet blant studentene (og da kanskje spesielt for nettstudentene)? 

• Hva er det dere har erfaring med at studentene melder fra om når de gir 

tilbakemelding til dere (infrastruktur/innhold/dårlig undervisning mm)? 

• Er det noen spørsmål om medvirkning som dere savner?



Er høy «vet ikke / ikke relevant»-andel negativt?

• Høy «vet ikke / ikke relevant»-andel, men studentene som svarer er positive

Mulig tolkning: Fagskolen tilfredsstiller de behovene for medvirkning som noen 

studenter har, mens en stor andel studenter ikke har behov for å 

medvirke

• Høy «vet ikke / ikke relevant»-andel, men studentene som svarer er negative

Mulig tolkning: Terskelen for å medvirke er høy. Oppleves som lite tilgjengelig for 

studentene og medfører lavere tilfredshet hos de som faktisk 

ønsker å bidra.

• Men: vi vet ikke dette før vi snakker med studentene


