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1. Om studiebarometeret 

Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. 
studieår. Undersøkelsen inneholder en rekke spørsmål om studentenes oppfatninger av kvalitet på 
sitt studieprogram. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2013 og det var i alt 17 600 
respondenter, som utgir en svarprosent på 32 %. Det er NOKUT som er ansvarlig for 
gjennomføringen av undersøkelsen, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 
 
Resultatene er publisert på nettsiden www.studiebarometeret.no, der søkere og studenter enkelt 
kan søke etter informasjon om og kan sammenlikne resultater fra ulike studieprogram. NOKUT og 
KD beskriver portalen som et naturlig sted å søke informasjon om studiekvalitet i Norge. 
 
De enkelte lærestedene kan bruke resultatene i arbeid med studiekvalitet ved sine studieprogram.  
Rådataene fra undersøkelsen er sendt ut til institusjonene, og totalrapporter på studieprogramnivå 
skal også bli tilsendt fakultetene (ikke mottatt per 14.02.14). 
 
 
2. Kort om resultater nasjonalt – alle studieprogram  
 
Totalt sett sier de aller fleste studentene at de går på det studieprogrammet de ønsker å gå på og at 
deres forventninger til studiene i stor grad oppleves som innfridd. Høyest score oppnår spørsmålet 
om i hvilken grad studietilbudet er faglig utfordrende, der 86 % gir 4 eller 5 på skalaen (skala 1-5). 
 
Undersøkelsen indikerer også områder det studentene mener det finnes forbedringspotensial, 
blant annet er studentene totalt sett minst tilfreds med kvaliteten på tilbakemelding på eget arbeid 
og den individuelle oppfølgningen av studentene der henholdsvis 28 % og 42 % gir 1 eller 2 på 
skalaen. Studentene er også generelt noe mindre positive når det gjelder hvor engasjerende 
studietilbudet er, og kvaliteten på lærernes undervisning. 
 
Totalt sett viser undersøkelsen at de mest positive studentene går på studieprogram som 
barnehagelærer, historie eller nordisk. De mest negative studenter på studieprogram som ingeniør, 
grunnskolelærer, rettsvitenskap og statsvitenskap.  
 
 
 
 
 

http://www.studiebarometeret.no/
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3. Oppsummering av resultater – Master i rettsvitenskap  
 
3.1 Generelt om resultatene 
 
I denne oppsummeringen sammenliknes et utvalg av resultatet for studieprogrammet Master i 
rettsvitenskap i Oslo med tilsvarende studieprogram i Bergen (UiB) og Tromsø (UiT), i tillegg til 
totalgjennomsnitt for alle studieprogram (under punkt 3.3). 
 
Det er en svarprosent på 24 % (206 respondenter) blant studentene på Master i rettsvitenskap ved 
UiO. Av de oversendte rådataene ser det ut til at samtlige av respondentene går på 2. studieår, med 
unntak av 3 respondenter som er registrert på masteroppgave på 5. studieår.  For rettsvitenskap 
ved UiB og UiT er det 30 % svar, med henholdsvis 178 og 76 respondenter.   
 
Av de tre studiestedene, kommer studentene i Oslo generelt dårligst ut på samtlige spørsmål. 
Resultatene fra rettsvitenskap i Oslo ligger generelt lavere enn det totale gjennomsnittet av alle 
studieprogram. Rettsvitenskap i Bergen og Tromsø ligger generelt høyere enn gjennomsnittet av 
alle studieprogram. 
 
Under punkt 3.2. vises en grafisk fremstilling av resultatene fra hovedkategoriene hentet fra 
nettsiden for undersøkelsen. Under punkt 3.3 sammenliknes enkelte av resultatene opp mot 
totalsnittet for alle studieprogram og i tillegg omtales noen av de ulike spørsmålene under 
hovedkategoriene. Resultatene gjengis her som gjennomsnitt av de enkelte svarene, og viser 
dermed ikke fordelingen mellom svarkategoriene 1 til 5. 
 
 
3.2. Grafisk fremstilling av hovedkategoriene i undersøkelsen   

 

 

 



 3 

3 
 

 

Kilde: www.studiebarometeret.no 

 

3.3 Resultater fra de ulike spørsmålskategoriene 
 
På spørsmål om undervisning, gir studentene ved UiO rettsvitenskap en samlet score på 2,8 i snitt, 
mot 3,6 i Bergen og 3,5 i Tromsø. Gjennomsnitt for alle studieprogram er på 3,3. Oslo-studentene 
scorer spesielt lavt på kvalitet på tilbakemelding på eget arbeid (2,7) og den individuelle 
oppfølgningen av studentene (1,8). På de samme spørsmålene scorer UiB hhv. 3,5 og 3,2, og UiT 
3,5 og 2,9. 
 
Når det gjelder studie- og læringsmiljø gir Oslo-studentene et snitt på 3,5, mot 3,9 i Tromsø og 3,7 
i Bergen. Totalgjennomsnittet er på 3,8. Spesielt kommer lokaler dårlig ut med 2,9 i Oslo mot 4,2 i 
Tromsø.  Det sosiale og faglige miljøet scores også noe dårligere med 3,4 i snitt i Oslo, mot Bergen 
og Tromsø på 3,8. 
 
På spørsmål om studentenes medvirkning gir Oslo-studentene 2,8 i snitt, sammenliknet med 3,1 i 
Bergen og 3,4 i Tromsø. Totalgjennomsnittet er på 3,2 og er et av temaene som er trukket fram som 
noe studenter nasjonalt gir dårlig score. Studentene i Oslo gir 2,6 i score på deres mulighet til å 
påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet og hvordan kritikk og synspunkter blir fulgt opp. 
På de samme spørsmålene svarer studentene i Bergen 2,9, mens det i Tromsø gis score på hhv. 3,3 
og 3,4 mot landsgjennomsnittet på ca. 3,0. 
 
På engasjement og sammenheng gir rettsvitenskapsstudentene i Oslo en score på 4,6 på at studiet 
er faglig utfordrende som er så å si likt som Bergen (4,7) og Tromsø (4,6), og noe over 
totalgjennomsnittet på 4,3. Studentene i Oslo gir en score på 4,1 på at studieprogrammet består av 
emner som henger godt sammen (UiB: 4,3, UiT: 4,4, total: 3,9). Når det gjelder om 
studieprogrammet oppleves som faglig engasjerende, scorer studentene i Oslo noe lavere på 3,7 
mot 4,1 i Bergen og Tromsø, og totalgjennomsnitt på 3,9. 
 
Studentene på rettsvitenskap i Oslo scorer høyt på studieprogrammets relevans for arbeidslivet, 
med et snitt på 4,6 (UiB: 4,6 og UiT: 4,7) mot et totalgjennomsnitt på 4,0. 
 
Når det gjelder studentenes vurdering av studieprogrammets struktur, gir Oslo studentene en 

http://www.studiebarometeret.no/
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score på 1,5 på spørsmål om omfanget av obligatoriske innleveringer er for stort (1=ikke enig og 5 
=helt enig), og 1,9 på spørsmål om omfanget av organiserte læringsaktiviteter er for stort. Dette er 
nærmest identisk med Tromsø, mens studentene i Bergen gir score på hhv. 2,7 og 2,3 og et 
totalgjennomsnitt på 2,6 og 2,5. Oslo-studentene oppgir at de bruker 31,3 timer per uke i 
semesteret på læringsaktiviteter og studieinnsats (UiB: 32,6 og UiT: 31,9, totalgjennomsnitt: 27). 
 
Når det gjelder eksamen gir studentene i Oslo et snitt på 3,3 for i hvilken grad eksamens- og 

innleveringsoppgaver handlet om sentrale deler av pensum, mot 4,2 i Bergen og 3,7 i Tromsø. 

Totalgjennomsnittet er på 4,0. 

Studentene ble også bedt om å vurdere eget læringsutbytte. Studentene i Oslo ga høyest score på 

«evne til å jobbe selvstendig» med en score på 4,4 (UiB: 4,5, UiT: 4,4), og lavest score på «egen 

erfaring med forsknings og utviklingsarbeid» med en score på 2,2, samt «Muntlig 

kommunikasjonsevne» med score på 2,6 (UiB: 3,2, UiT: 4,1). Av andre punkter der det var størst 

gap mellom de tre Universitetene var: «Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning» 

(UiO: 2,9, UiB: 3,6, UiT: 3,4), «Evne til kritisk refleksjon og tenkning» UiO: 3,9, UiB: 4,3, UiT: 

4,2), «Samarbeidsevne» (UiO: 3,1, UiB: 3,5, UiT: 3,8) og «Skriftlig kommunikasjonsevne» (UiO: 

4,0, UiB: 4,5, UiT: 4,2). 

Avslutningsvis, om studentenes helhetsvurdering fordeler resultatene seg som følger:  

«Mine forventninger til studieprogrammet er innfridd så langt»: UiO: 3,7, UiB: 4,3, UiT: 4,1, total: 

3,8. og «Jeg er alt i alt fornøyd med studieprogrammet jeg går på»: UiO: 3,9, UiB: 4,5, UiT:4,5 og 

total: 4,0. 

 
Denne oppsummeringen har ikke tatt for seg alle spørsmålene i undersøkelsen, men noen av 

hovedresultatene. I det videre arbeidet med resultatene fra denne undersøkelsen vil fakultetet gå 

nærmere inn på de enkelte spørsmål og utarbeide ytterligere rapporter og analyser etter behov. 

Resultatene fra den årlige gjennomføringen av studiebarometeret vil innlemmes i fakultetets 

systematiske arbeid med studiekvalitet. 
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