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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. 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.   
En viktig endring ved årets Studiebarometer er at KD har fastsatt nye nasjonale styringsparametere 
på resultatområder som har særlig oppmerksomhet i styringen av sektoren. Gjennom 
Studiebarometeret vil vi bli målt på: 
 
• Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter 
• Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (overordnet tilfredshet) 
 
Nettportalen viser svardata på studieprogram som tilfredsstiller definerte terskelverdier for 
svarprosent og antall svarende. I tillegg har den enkelte utdanningsinstitusjon fått tilsendt rapporter 
per fakultet og studieprogram med noe mer informasjon og analyser av spørsmålene enn det som 
foreligger i nettportalen.  
 
 
2. Kort om resultater nasjonalt – alle studieprogram  
 
Det store bildet er at studenter i høyere utdanning i Norge er godt fornøyde med studieprogrammet 
de går på, og resultatene viser i stor grad samsvar fra undersøkelsene tidligere år. Det ble introdusert 
tre nye spørsmålskategorier i 2016-undersøkelsen: Forventninger (som studentene oppfattes rettet 
mot dem), internasjonalisering og bruk av digitale verktøy/medier, ellers er spørsmålene stort sett 
like som i tidligere undersøkelser.  
 
Svarprosenten var 45 % i 2016, dvs. 28 740 respondenter. Totalt svarer 77 % av studentene at de er 
tilfreds eller svært tilfreds med studieprogrammet. Studentene er som i fjor mest fornøyde med 
kategorien yrkesrelevans og minst fornøyd med medvirkning, undervisning og veiledning.  
Når det gjelder det nasjonale styringsparametret tidsbruk blir studentene bedt om å oppgi hvor 
mange timer i uken de bruker på læringsaktiviteter, egenstudier og betalt arbeid. Tidsbruken sier 
noe om studentenes studieinnsats som anses som en viktig indikator for læring. I 2016 rapporterte 

http://www.studiebarometeret.no/
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studentene at de i snitt bruker 35,5 timer i uken på studieprogrammet. Resultatene er stabile fra 
tidligere år. Se fordelingen i figur 1 under.  
 

 
Figur 1: Tidsbruk for heltidsstudenter1 
 

 
Resultatet på spørsmål om overordnet tilfredshet er også stabilt fra tidligere år, med et gjennomsnitt 
på 4,1. Overordnet tilfredshet i utdanningstypene varierer fra 3,5 (grunnskole 5-årig) til 4,7 (politi). 1 
er dårligste score og 5 er best. Se fordelingen på utdanningstyper i figur 2 under. 
 

 
 
Figur 2: Overordnet tilfredshet (gjennomsnittsverdi) per utdanningstype 
 
 
                                                           
1 Kilde til figur 1 og 2: http://www.nokut.no/Documents/Studiebarometeret/2017/Studiebarometeret%202016_hovedtendenser.pdf 
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3. Oppsummering av resultater – Master i rettsvitenskap 

 
I denne oppsummeringen fremstilles de overordnede resultatene for Master i rettsvitenskap i 2016, 
det vises til utvikling i svarene fra tidligere år, samt en sammenlikning av resultater fra 
rettsvitenskapsstudiet i Oslo, Bergen og Tromsø. Vi har i år også sammenliknet resultatene mellom 
studenter på 2. år og 5. år og om det er variasjon i hvordan de to studentgruppene opplever 
studietilbudet. 

 
3.1 Generelt om resultatene for Master i rettsvitenskap UiO – indekser 

 
Det var i 2016 en svarprosent på 27 % (248 respondenter) blant studentene på Master i 
rettsvitenskap ved UiO. Resultatene for Master i rettsvitenskap er stort sett stabile fra tidligere år, 
som indikerer at resultatene representerer studentenes oppfatninger av studietilbudet selv om 
svarprosenten er forholdsvis lav.  

 
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. Fordelingen på skalaen på det enkelte 
spørsmål finnes på www.studiebarometeret.no eller i rapportene NOKUT har sendt til 
institusjonene. 
 
Studentene gir 4,6 på om dette er studieprogrammet de helst vil gå på og gir en score på 4,0 på alt-i-
alt-tilfredshet med studieprogrammet, som er likt som i 2015. Innen kategoriene arbeidslivsrevelans 
skårer studentene høyere enn snittet nasjonalt og UiO generelt. Vi ligger også litt over snittet 
nasjonalt når det gjelder engasjement og studieprogrammets evne til å inspirere.  Når det gjelder 
spørsmål om undervisning, studie- og læringsmiljø, forventninger, medvirkning og læringsutbytte er 
resultatene noe under snittet, og spørsmål om medvirkning kommer spesielt dårlig ut. Se figur 3 
under. 
 

 
Figur 3: Gjennomsnittlig indeksverdier – sammenliknet med 2015, med UiO og nasjonalt.2   
                                                           
2
 Fra NOKUTs studieprogramsrapport som er sendt til institusjonene 
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3.2 Utvikling i resultater fra 2013-2016 for Master i rettsvitenskap UiO 
 
Hvis vi sammenlikner resultatene tilbake fra 2013, er resultatene forholdsvis stabile. Det er en liten 
nedgang fra 2015 til 2016 når det gjelder undervisning og medvirkning. Se figur 4 under.  
 

 

 

Figur 4: Utvikling indekser for Master i rettsvitenskap UiO 2013/2014/2015/20163 

 

3.3. Resultater fordelt på 2. og 5. år 

For å kunne bruke resultatene i kvalitetsarbeidet, er det hensiktsmessig å kunne skille mellom 

studentene som går på 2. og 5. studieår. Det var i årets undersøkelse 131 respondenter på 2. år og 117 

på 5. år. Uttrekket er tatt på kullet studentene tilhører, og det kan derfor være at enkelte studenter 

som har fått undersøkelsen er forsinket i studieløpet og dermed går på et annet studieår enn det som 

fremkommer i undersøkelsen, eksempelvis at de som står som 5. årsstudenter i realiteten tar emner 

på 4. studieår. Dette har vi ikke anledning til å finne ut av, så vi må ta det forbeholdet i behandlingen 

av dataene.   

                                                           
3 Kilde: http://www.studiebarometeret.no/no/Tidsserie/1110_JFM5-RV 
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Generelt er studentene på 2. året noe mer tilfreds enn studentene på 5. år. På spørsmålet om 

overordnet tilfredshet, oppgir studentene på 2. år et gjennomsnitt på 4,1, og studenter på 5. år 3,9. 

Der forskjellen er størst er på spørsmål om undervisning/veiledning, eksamen og forventninger 

(som studentene oppfattes rettes mot dem), der 2. studieår kommer best ut.  

 

Figur 5: Sammenlikning indeksverdier mellom 2. og 5. år 20164 

 

3.4. Sammenlikning av indekser mellom UiO, UiB og UiT.  

Av de tre studiestedene i Oslo, Bergen og Tromsø, kommer svarene for Oslo generelt dårligst ut på 
de fleste spørsmål. Kategoriene yrkesrelevans og eksamen er der vi ligger nærmest de to andre 
fakultetene. Dette samsvarer med tidligere år. Svarprosenten for rettsvitenskap var 50 % ved UiB og 
60 % ved UiT. Se figur 6 på neste side.  
 
 
 
 

 

                                                           
4
 Hentet fra rådatafil som er sendt til institusjonene.  
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Figur 6: Sammenlikning Rettsvitenskap UiB, UiT og UiO 2016.5 

 

3.5 Noen resultater fra enkeltspørsmål 
 
I rapportene som ble tilsendt institusjonene er en innledende analyse av enkeltspørsmål der 
studieprogrammet avviker mest fra det nasjonale snittet. Disse svarene kan gi oss indikasjoner på 
hva som er styrker og utfordringer (se figur 7 neste side).  Spørsmål som scorer spesielt lavt, er 
spørsmål som omhandler studiemiljø, samt opplevd læringsutbytte for samarbeidsevne og muntlig 
kommunikasjon.  Når det gjelder det siste om muntlig kommunikasjon, er det også interessant å se 
at studentene på 2. studieår opplever oppnådd læringsutbytte innen muntlig kommunikasjon 
betraktelig bedre enn for 5. studieår (2,8 mot 2,4), noe som man kunne forventet var motsatt.  Det 
studentene rangerer høyest sammenliknet med nasjonalt snitt, er yrkesrelevans og egen 
studieinnsats, og også tilfredshet med evne til skriftlig kommunikasjon.  
 
 
 
 

                                                           
5
 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
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Figur 7: Enkeltspørsmål som blir vurdert høyest og lavest sammenliknet med nasjonalt snitt.  
 
 
4. Resultater fra øvrige studieprogram ved Det juridiske fakultet 
 
Her gjengis kun kort noen av hovedtendensene i resultatene fra øvrige studieprogram ved Det 
juridiske fakultet. For alle resultater per studieprogram, se www.studiebarometeret.no. Figur 8 
under viser indeksverdiene sammenliknet. 
 

 
Figur 8: Resultater for indekser per studieprogram Det juridiske fakultet6 

                                                           
6
 Fra NOKUTs fakultetsrapport som er sendt til institusjonene 
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I resultatene for Bachelor i kriminologi (svarprosent: 30 %) oppgir studentene i stor grad at de går 
på det studieprogrammet de helst vil gå på (4,7), er motivert for studieinnsats og er tilfreds med 
studentmiljøet. Totalt gir studentene 4,2 på alt-i-alt-tilfredshet med studieprogrammet. Det som 
mange rangerer lavere er om de opplever at studieprogrammet gir gode jobbmuligheter (2,7), samt 
undervisning/veiledning (3,1) og medvirkning (3,0). 
 
Studenter på Master i kriminologi (svarprosent: 59 %) rangerer også jobbmuligheter lavt (2,5), men 
at studieprogrammet er faglig utfordrende og stimulerende. Alt-alt-tilfredshet ligger er på 4,2.  
 
Studenter på Master i rettssosiologi (svarprosent 73 %) gir høy score på at studieprogrammet er 
engasjerende og at de har høy studieinnsats, men vurderer jobbmuligheter (2,9) og samarbeid med 
yrkeslivet lavere. De gir 4,3 i alt-i-alt-tilfredshet. 
 
Studentene på masterprogrammet Public International Law (svarprosent: 48 %) er generelt 
tilfredse med studieprogrammet og skåren er generelt høyt i alle kategorier, til tross for en viss 
nedgang fra 2015. Spesielt høyt rangeres faglærernes evne til å gi tilbakemeldinger (4,7). Lavest 
rangerer studentene medvirkning og om studieprogrammet gir yrkes- og fagspesifikke ferdigheter. 
Studentene gir 4,2 i alt-i-alt-tilfredshet. 
 
På masterprogrammet The Theory and Practice of Human Rights (svarprosent: 45 %) rangeres 
studie- og læringsmiljø (4,4) og eksamensformer (4,4) høyt. Undervisning og veiledning rangeres 
også forholdsvis høyt (3,8) i forhold til snittet nasjonalt. Yrkesrelevans rangeres noe lavere (3,7), i 
tillegg til egen studieinnsats og om de er forberedt til undervisning. De gir 4,4 i alt-i-alt-tilfredshet.   
 
Svarene til studenter på masterprogrammet Information and Communication Technology Law 
(svarprosent: 29 %) ligger generelt noe høyere enn nasjonalt snitt på alle spørsmålskategorier 
(indekser), med unntak av forventninger. De scorer høyt på motivasjon, og noe lavere på det sosiale 
miljøet mellom studenter. Alt-i-alt-tilfredshet er på 4,3.  
 
For bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, Master i 
forvaltningsinformatikk og masterprogrammet Maritime Law var det for få respondenter for å 
kunne publisere tall for 2016, men resultatene slås sammen med 2015, så det vil fremkomme noen 
resultater i www.studiebarometeret.no.  
 
 
5. Videre oppfølgning av resultatene 
 
Resultatene er relativt stabile fra år til år, noe som gir større trygghet i at disse gjengir studentenes 

opplevelse av studietilbudet. Det synes ikke å være noen store overraskelser i resultatene da disse i 

stor grad samsvarer med andre undersøkelser. Rapporter på studieprogramnivå er sendt til 

programlederne som vil følge opp resultatene på sitt studieprogram.  

 

Fakultetet har iverksatt og planlegger en rekke tiltak knyttet til læringsmiljø og 

undervisningskvalitet, som sammenfaller godt med utfordringene som fremkommer i resultatene i 

studiebarometeret. For Master i rettsvitenskap er det ønske om å aktivisere studentene i større grad 

http://www.studiebarometeret.no/
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og gjøre undervisningen mer praksisnær, samt inkludere studentene i større grad i fagmiljøene og i 

arbeidet med studieprogrammet.  

Med utgangspunkt i resultatene fra Studiebarometeret kan også fakultetet vurdere å sette inn noen 

ytterligere tiltak for å møte studentene på temaer som er gjennomgående for flere studieprogram, for 

eksempel internasjonalisering, undervisning og medvirkning, der fakultetet rangeres spesielt lavt.  
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