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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 med 17 600 respondenter 
(32 %). I årets undersøkelse var det nesten 24 600 respondenter, som utgjør 42 %. 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. 
 
Nettportalen viser bare svardata på studieprogram som tilfredsstiller definerte terskelverdier for 
svarprosent og antall svarende. Disse er satt ut fra krav til robusthet og anonymitet. Den økte 
svarprosenten i 2014, samt det faktum at resultatene fra de to siste årene for programmer med få 
svarende i 2014, gjør at langt flere programmer vises med svardata i portalen i år. Det ble foretatt en 
del endringer i spørreskjemaet etter den første undersøkelsen. Disse omtales ikke i detalj her, men 
har som konsekvens at en del spørsmål ikke er sammenlignbare mellom de to årene. Der dette er 
tilfelle, presenteres ikke tall fra 2013. 
 
 
2. Kort om resultater nasjonalt – alle studieprogram  
 
Resultatene gjengis som gjennomsnitt av de enkelte svarene, og viser dermed ikke fordelingen 
mellom svarkategoriene 1 til 5, der 1 er dårligst og 5 er best. Resultatene fra undersøkelsen viser at 
studentene på landsbasis er mest fornøyde med kategorien yrkesrelevans, fulgt av engasjement. 
Studentene er minst fornøyde med medvirkning samt undervisning og veiledning. Tallene er 
nærmest uforandret fra 2013. Se tabell på neste side.  
 
 
 

http://www.studiebarometeret.no/
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Tabell hentet fra: http://www.nokut.no/Documents/Studiebarometeret/Studiebarometeret%202014_hovedfunn.pdf  

 
 
For hver hovedkategori/indeks er det en rekke underliggende spørsmål. Det er bare noen av disse 
som kommenteres i denne oppsummeringen. De enkeltspørsmålene der studentene svarer mest 
positivt er om studieprogrammet er relevant for aktuelle yrkesområder, der 85 % (4,4) er enige eller 
helt enige i at dette. Spørsmålet om studieprogrammet er faglig utfordrende får også en høy score 
(4,3), der hele 87 % mener at studieprogrammet deres «Er faglig utfordrende». 
 
Studentene er minst fornøyde med «Den individuelle oppfølgingen fra faglærerne» (2,9). Bare 29 % 
er fornøyde. Studentene er heller ikke fornøyde med faglærernes tilbakemeldinger på eget arbeid. På 
de to punktene er det en liten forbedring fra i 2013. 
 
Med utgangspunkt i spørsmålet «Alt-i-alt hvor fornøyd er du med ditt studieprogram» viser 
undersøkelsen at de mest tilfredse studentene går på studieprogram som politi, fysikk og sykepleier 
(master). De minst tilfredse studentene i følge «alt i alt-scoren» går på studieprogram som 
grunnskolelærer og ingeniør. Videre viser undersøkelsen at masterstudenter generelt er noe mer 
tilfredse enn bachelorstudenter, og at de minste institusjonene har en markant høyere tilfredshet 
enn de større.  
 
 
3. Oppsummering av resultater – Master i rettsvitenskap  
 
3.1 Generelt om resultatene 
 
I denne oppsummeringen sammenliknes et utvalg av resultatet for Master i rettsvitenskap fra 
resultatene fra 2013 til 2014. Det gjøres videre en sammenlikning mellom Oslo og tilsvarende 
studieprogram i Bergen (UiB) og Tromsø (UiT). Av andre studieprogram ved Det juridiske fakultet 
som er publisert i portalen, er Kriminologi bachelor og master, samt de engelskspråklige 
masterprogrammene ICTL og HUMR. Disse blir ikke kommentert i denne oppsummeringen.  
 
Det var i 2014 en svarprosent på 27 % (249 respondenter) blant studentene på Master i 
rettsvitenskap ved UiO. Svarprosenten var i 2013 på 24 % (206 respondenter). Opplysninger om 
hvordan svarene fordeler seg mellom 2. år og 5. år har det (p.t) ikke vært mulig å få tak i. For 

http://www.nokut.no/Documents/Studiebarometeret/Studiebarometeret%202014_hovedfunn.pdf
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rettsvitenskap ved UiB er det i 2014 27 % svar (220 respondenter) og for UiT 51 % svar (122 
respondenter).  
 
Resultatene for Master i rettsvitenskap ved UiO er stort sett stabile fra 2013. Som den grafiske 
fremstillingen under punkt 3.2.1 viser, er det en svak fremgang for kategoriene medvirkning, 
engasjement og undervisning, mens det er en svak nedgang for kategoriene yrkesrelevans, eksamen 
og læringsutbytte. Kategoriene læringsmiljø og helhetsvurdering scores likt som i 2013. Generelt 
ligger resultatene noe under gjennomsnittet for juridiske fag, med unntak av kategorien 
yrkesrelevans (gjennomsnittet for juridiske fag inkluderer blant annet høyskoler som tilbyr 
bachelorgrader i jus). Av de tre studiestedene i Oslo, Bergen og Tromsø, kommer svarene for Oslo 
generelt dårligst ut i samtlige kategorier (se punkt 3.2.2).  
 
 
3.2. Grafisk fremstilling av hovedkategoriene i undersøkelsen   

 

I oversiktene under fremgår kun hovedkategoriene. For svar på enkeltspørsmål, trykk på lenken 

oppgitt under oversiktene, og se ellers under punkt 3.3. 

 

3.2.1 Rettsvitenskap UiO 2013/2014 

 

 

Lenke til rapport: http://www.studiebarometeret.no/no/Tidsserie/1110_JFM5-RV  

http://www.studiebarometeret.no/no/Tidsserie/1110_JFM5-RV
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3.2.2 Rettsvitenskap UiO, UiB og UiT 2014 

 

 

Lenke til rapport: http://www.studiebarometeret.no/no/Sammenligne/1120_MAJUR/1130_IMA-JUS/1110_JFM5-RV  

 

 
 
 

http://www.studiebarometeret.no/no/Sammenligne/1120_MAJUR/1130_IMA-JUS/1110_JFM5-RV


 5 

5 
 

3.3 Noen resultater fra enkeltspørsmål 
 
Her kommenteres noen av enkeltspørsmålene under hver kategori i undersøkelsen, spesielt der 
resultatene avviker fra 2013 eller fra de andre fakultetene som tilbyr Master i rettsvitenskap.  
 
Under kategorien læringsmiljø, er det en negativ utvikling i svarene studentene gir på spørsmålet 
om tilfredshet med det sosiale miljøet blant studentene, med 3,1 i snitt i 2014 mot 3,4 i 2013. UiB-
studentene gir her et snitt på 3,7 og UiT-studentene 3,8. Landsgjennomsnittet er på dette spørsmålet 
3,9.  
 
Når det gjelder medvirkning og spørsmål om studentens mulighet til å påvirke innhold og opplegg i 
studieprogrammet gir studentene en score på 2,7, mot 3,0 ved UiB og 3,2 ved UiT. Landssnittet 
ligger her på 3,1. På spørsmålet om hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp, gir 
studentene 2,8 i snitt, mot 3,0 ved UiB, 3,1 ved UiT og 3,1 på landsbasis.  
 
På spørsmål om engasjement gir studentene et snitt på 3,8 på spørsmålet om studieprogrammet er 
engasjerende, mot 4,2 ved UiB og UiT. Når det gjelder spørsmål om studieprogrammet består av 
emner som henger godt sammen, gir studentene et snitt på 4,1 mot 4,4 ved UiB og UiT.  
 
Studentene ved fakultetet er stort sett fornøyde med studieprogrammets yrkesrelevans. På 
spørsmålet om studieprogrammet gir ferdigheter som er viktige i arbeidslivet gir studentene et snitt 
på 4,1 mot 4,5 i 2013. Landssnittet er her 4,2.  
 
I kategorien undervisning, er det spørsmål om kvaliteten på tilbakemeldinger på eget arbeid, og her 
gir studentene 3,0 mot 2,7 i 2013. UiB og UiT gir på samme spørsmål hhv 3,3 og 3,5.  
 
På spørsmål om tilfredshet med den individuelle oppfølgningen fra faglærerne er studentene lite 
tilfreds og gir et snitt på 1,8, likt som i 2013. Her er studentene ved UiB og UiT mer tilfreds og gir et 
snitt på 2,6 (UiB) og 2,8 (UiT).  
 
På spørsmål om eksamen handlet om sentrale deler av gjennomgått lærestoff, gir studentene 3,7 i 
snitt, mot 3,3 i 2013 (UiB:4,2, UiT: 3,9 og landssnitt: 4,1). 
 
Spørsmålene knyttet til studentenes opplevde læringsutbytte, er stort sett stabile fra 2013. Det kan 
her være spesielt interessant å se på avvik mellom de tre fakultetene som tilbyr Master i 
rettsvitenskap. Der det er størst avvik, er på kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og 
forskning: UiO: 2,9, UiB: 3,4 og UiT: 3,4, på samarbeidsevne: UiO: 3,0, UiB: 3,5 og UiT: 3,8, og på 
muntlig kommunikasjonsevne: UiO: 2,5, UiB: 3,3 og UiT: 3,9. 
 
Studentene gir 3,9 i snittscore på alt-i-alt tilfredshet med studieprogrammet. Dette er likt som i 
2013, og lavere enn UiB (4,3) og UiT (4,1). Gjennomsnittet for alle studieprogram er på dette 
spørsmålet er 4,1.  
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4. Videre oppfølgning av resultatene 
 
Resultatene er stabile fra 2013, noe som gir større trygghet i at disse gjengir studentenes opplevelse 

av studietilbudet. Det er ingen store overraskelser i resultatene da disse i stor grad samsvarer med 

andre undersøkelser, slik som kandidatundersøkelsen. Det er allerede satt i gang en rekke tiltak for å 

bedre blant annet undervisningskvaliteten og studentens læringsmiljø, som forhåpentligvis på sikt 

vil kunne gi utslag i svarene i studiebarometeret. Når det gjelder bedringen i svarene på faglige 

tilbakemeldinger, kan dette være et resultat av at det er utarbeidet en ny retteveiledning på fakultets- 

og kursoppgaver, men dette er for tidlig å si. 

Det vil våren 2015 bli gjennomført en intern periodisk emneevaluering av 2. studieår, og vi ønsker å 

bygge opp studentundersøkelsen med temaer som likner studiebarometeret og på den måten få mer 

konkret kunnskap om hva studentene er tilfreds med og hva vi kan gjøre bedre. Dette er også tema i 

referansegruppemøter med studentene som avholdes hvert semester.  
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