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 OM UNDERSØKELSEN 01



Rapporten oppsummerer resultatene 
av undersøkelsens hovedområder. 
Indikatorene er beregnet ved å legge 
sammen vurderingen av alle 
enkeltspørsmålene innenfor hvert 
tema, og er gjennomsnittsverdier for 
studieprogrammet.

Til høyre for figuren sammenlignes 
resultatene med tall for de siste to 
årene, samt resultatet for 
institusjonen. Grønt indikerer positive 
avvik, mens rødt indikerer negative 
avvik.

HOVEDOMRÅDER

På side 4 vises de fem spørsmålene 
som skårer høyest og de fem som 
skårer lavest i undersøkelsen for 
enheten rapporten gjelder for. En del 
spørsmål er ikke med i akkurat dette 
tallgrunnlaget. Det gjelder bl.a. 
spørsmålene om eget læringsutbytte, 
bruk av digitale verktøy, tidsbruk og 
praksis. På de neste sidene vises 
spørsmålene som avviker mest fra det 
nasjonale gjennomsnittet, og fra året 
før. De samme spørsmålene som nevnt 
ovenfor inngår ikke der.

Utvikling på hovedområder viser 
endring de siste årene for de fleste 
hovedområdene.

TOPP OG BUNN, 
ENDRING OVER TID

Hoveddelen av rapporten består av 
resultater på enkeltspørsmål. Øverst på 
hver side vises hvilket hovedområde 
spørsmålene tilhører. Resultatene blir 
presentert grafisk som frekvenser (dvs. 
svarfordeling). Positive svar er markert 
med grønne farger, mens svar i lavere 
kategorier markert med gule/oransje/
røde farger. Svaralternativet "Vet ikke" 
er ikke inkludert i svarfordelingen, men 
andelen vises til høyre for figuren. Til 
høyre for figuren vises også 
gjennomsnitt. Lengst til høyre 
sammenlignes enheten med resultatet 
fra året før og nasjonalt/institusjonen. 
Til venstre for figuren vises 
gjennomsnitt for spørsmålet.

RESULTATOVERSIKT

I denne rapporten presenteres resultatene på alle spørsmålene fra Studiebarometeret 2019. Øverst til venstre står navn på studieprogram, 
fakultet eller institusjon denne rapporten gjelder for. Resultatene presenteres tematisk, slik det fremgår av overskriften øverst på hver side. 
Informasjon om antall respondenter og svarprosent finnes på forsiden.
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 FORKLARINGSSIDE 02



Undervisning

Tilbakemelding og veiledning (tilfredshet)

Faglig og sosialt læringsmiljø

Fysisk læringsmiljø og infrastruktur

Organisering av studieprogrammet

Vurderingsformer

Medvirkning

Studieprogrammets evne til å inspirere

Eget engasjement

Forventninger

Tilknytning til arbeidslivet

1 2 3 4 5

4,1

3,8

3,7

4,0

3,6

3,9

3,5

3,9

4,2

3,8

3,2

Nasjonalt

0,4

0,5

-0,1

0,2

0,0

-0,1

0,2

0,0

0,6

0,1

0,0

2018

0,2

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

Sammenligninger

Overordnet tilfredshet

1 2 3 4 5

4,1

Nasjonalt

0,0

2018

0,2

Sammenligninger

 

 

Spørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder, som hver består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema. Unntatt er Overordnet tilfredshet, som
angir ett spørsmål: "Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på".
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 HOVEDOMRÅDER 03



Hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og
bibliotekstjenester

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: -
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

Hvor enig er du i følgende påstander? - Undervisningen
er lagt opp til at studentene skal delta aktivt

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og
andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: -

Har krevd forståelse og resonnement

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: -
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy

I hvilken grad opplever du følgende: - Jeg får god
informasjon om hvordan kompetansen min kan brukes

i arbeidslivet

I hvilken grad opplever du følgende: - Jeg får innføring i
hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til

potensielle arbeidsgivere

I hvilken grad opplever du følgende? - Studentenes
innspill blir fulgt opp av institusjonen

I hvilken grad opplever du følgende: - Jeg får mulighet
til å møte potensielle arbeidsgivere gjennom

karrieredager, bedriftsbesøk, praksis, etc.

I hvilken grad opplever du følgende: - Det er muligheter
for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med

arbeidslivet

1 2 3 4 5

4,8

4,7

4,4

4,3

4,3

3,2

3,1

3,1

2,9

2,8

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som blir vurdert høyest og lavest av studentene. Spørsmålene kan være en indikasjon på styrker og utfordringer.

 


Kunsthøgskolen i Oslo

 TOPP/BUNN 04



Hvor enig er du i følgende påstander? - Undervisningen
er lagt opp til at studentene skal delta aktivt

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: -
Jeg møter godt forberedt til undervisningen

Hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og
bibliotekstjenester

Hvor tilfreds er du med følgende: - Antall
tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet

ditt

Hvor tilfreds er du med følgende: - Faglig veiledning og
diskusjoner med faglig ansatte

I hvilken grad opplever du følgende: - Jeg får god
informasjon om hvordan kompetansen min kan brukes

i arbeidslivet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: -
Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare

forventninger til meg som student

I hvilken grad opplever du følgende: - Jeg får mulighet
til å møte potensielle arbeidsgivere gjennom

karrieredager, bedriftsbesøk, praksis, etc.

I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Er
faglig utfordrende

Hvor tilfreds er du med: - IKT-tjenester (f.eks.
læringsplattformer, programvare og PC-tilgang)

-2 -1 0 1 2

0,9

0,8

0,7

0,6

0,6

-0,3

-0,3

-0,5

-0,5

-0,6

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet. Om det vises færre enn fem
søyler, er det fordi det er færre enn fem spørsmål som skiller seg positivt/negativt.
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 STØRST AVVIK FRA LANDSGJENNOMSNITTET 05



Hvor enig er du i følgende påstander? - De faglig
ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig

måte

Hvor enig er du i følgende påstander? - Undervisningen
dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt

Hvor enig er du i følgende påstander? - Undervisningen
er lagt opp til at studentene skal delta aktivt

Hvor tilfreds er du med: - Lokaler for undervisning og
øvrig studiearbeid

Hvor tilfreds er du med: - Tilgjengeligheten på
informasjon om studieprogrammet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: -
Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare

forventninger til meg som student

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: -
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene

som tilbys

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og
andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: -

Har bidratt til din faglige utvikling

Hvor tilfreds er du med: - IKT-tjenester (f.eks.
læringsplattformer, programvare og PC-tilgang)

I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Er
faglig utfordrende

-2 -1 0 1 2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,3

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med resultatet fra i fjor.
Hvis det vises færre enn fem søyler skyldes dette at det er færre enn fem spørsmål som avviker positivt/negativt.
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 STØRST AVVIK FRA 2018 06



Tilbakemelding og veiledning Faglig og sosialt læringsmiljø Fysisk læringsmiljø og infrastruktur Vurderingsformer Undervisning

2015 2016 2017 2018 2019
1

2

3

4

5
 

Figuren viser utvikling på hovedområder over tid. Dersom spørsmålene ikke er sammenlignbare over tid, mangler det data for enkeltår.

Dersom noen hovedområder har like resultat, kan en linje ligge skjult bak en annen.
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 UTVIKLING PÅ HOVEDOMRÅDER 07



Overordnet tilfredshet Studieprogrammets evne til å inspirere Eget engasjement Forventninger Organisering av studieprogrammet

2015 2016 2017 2018 2019
1

2

3

4

5
 
Figuren viser utvikling på hovedområder over tid. Dersom spørsmålene ikke er sammenlignbare over tid, mangler det data for enkeltår.

Dersom noen hovedområder har like resultat, kan en linje ligge skjult bak en annen.
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 UTVIKLING PÅ HOVEDOMRÅDER 08



Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende.

De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en
forståelig måte

Undervisningen dekker sentrale deler av
lærestoffet/pensum godt

Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta
aktivt

0% 25% 50% 75% 100%

4 6 8 51 31

10 4 56 30

2 4 23 31 40

6 14 18 63

Gjs.

4,0

4,1

4,0

4,4

Vet ikke

0%

2%

6%

0%

Nasjonalt

0,4

0,4

0,1

0,9

2018

0,1

0,3

0,2

0,2

Sammenligninger
 

Undervisning

Hvor enig er du i følgende påstander?

Med "faglig ansatte" mener vi faglærere, studentassistenter, laboratorieassistenter og andre faglig ansatte som bidrar i undervisningen.
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 RESULTATER 09



Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4) Svært tilfreds (5)

Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på
arbeidet ditt

De faglig ansattes evne til å gi konstruktive
tilbakemeldinger på arbeidet ditt

Medstudenters evne til å gi konstruktive
tilbakemeldinger på arbeidet ditt

Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte

0% 25% 50% 75% 100%

4 8 24 41 22

4 12 6 45 33

8 8 24 33 27

2 8 19 40 31

Gjs.

3,7

3,9

3,6

3,9

Vet ikke

0%

0%

0%

2%

Nasjonalt

0,6

0,5

0,1

0,6

2018

0,1

0,0

0,0

0,1

Sammenligninger
 

Tilbakemelding og veiledning

Hvor tilfreds er du med følgende:

Med «konstruktive» mener vi at tilbakemeldingene bidrar til at du kan forbedre arbeidet ditt før endelig innlevering, bidrar til at du er mer forberedt til eksamen, til at du
kan forbedre læringsutbyttet ditt, etc.
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 RESULTATER 10



Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4) Svært tilfreds (5)

Det sosiale miljøet blant studentene på
studieprogrammet

Det faglige miljøet blant studentene på
studieprogrammet

Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på
studieprogrammet

0% 25% 50% 75% 100%

4 8 25 42 21

2 10 23 40 25

2 4 28 43 23

Gjs.

3,7

3,8

3,8

Vet ikke

0%

0%

0%

Nasjonalt

-0,2

0,0

0,2

2018

0,0

0,1

0,1

Sammenligninger
 

Faglig og sosialt miljø

Hvor tilfreds er du med:
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 RESULTATER 11



Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4) Svært tilfreds (5)

Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid

Utstyr og hjelpemidler i undervisningen

Bibliotek og bibliotekstjenester

IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare
og PC-tilgang)

0% 25% 50% 75% 100%

9 13 37 41

6 19 43 32

19 81

5 21 35 26 14

Gjs.

4,1

4,0

4,8

3,2

Vet ikke

0%

0%

0%

7%

Nasjonalt

0,6

0,4

0,7

-0,6

2018

0,2

0,0

0,1

-0,2

Sammenligninger
 

Fysisk læringsmiljø og infrastruktur

Hvor tilfreds er du med:
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 RESULTATER 12



Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4) Svært tilfreds (5)

Tilgjengeligheten på informasjon om
studieprogrammet

Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet

Den administrative tilretteleggingen av
studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.)

Den faglige sammenhengen mellom emnene i
studieprogrammet

0% 25% 50% 75% 100%

7 4 33 39 17

7 7 36 38 13

6 11 30 38 15

9 23 43 25

Gjs.

3,6

3,4

3,4

3,8

Vet ikke

2%

4%

0%

6%

Nasjonalt

0,0

-0,1

0,0

0,1

2018

0,2

0,1

0,2

0,2

Sammenligninger
 

Organisering av studieprogrammet

Hvor tilfreds er du med:

Med "faglig sammenheng" mener vi at emnene utfyller hverandre og gir god faglig progresjon.
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 RESULTATER 13



I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum)

Har krevd forståelse og resonnement

Har gjort det mulig å bruke det du har lært i studiene
dine

Har hatt tydelige kriterier for vurdering

Har bidratt til din faglige utvikling

0% 25% 50% 75% 100%

8 16 42 34

2 17 32 49

5 18 32 45

7 10 40 19 24

11 29 24 36

Gjs.

4,0

4,3

4,2

3,4

3,8

Vet ikke

16%

9%

2%

7%

0%

Nasjonalt

-0,1

0,1

0,1

-0,3

-0,2

2018

0,1

0,2

0,1

0,1

-0,2

Sammenligninger
 

Vurderingsformer

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:
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 RESULTATER 14



I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og
opplegg i studieprogrammet

Studentenes innspill blir fulgt opp av institusjonen

Det tilrettelegges for medvirkning gjennom
studenttillitsvalgte, fagutvalg, studentparlament, etc.

0% 25% 50% 75% 100%

2 7 33 33 24

10 15 41 23 10

3 10 31 21 36

Gjs.

3,7

3,1

3,8

Vet ikke

0%

13%

13%

Nasjonalt

0,4

0,1

0,2

2018

0,1

-0,1

0,1

Sammenligninger
 

Medvirkning

I hvilken grad opplever du følgende?
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 RESULTATER 15



I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Er stimulerende

Er faglig utfordrende

Bidrar til din motivasjon for studieinnsats

0% 25% 50% 75% 100%

4 9 16 24 47

7 11 16 27 40

4 9 22 22 42

Gjs.

4,0

3,8

3,9

Vet ikke

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,2

-0,5

0,3

2018

0,1

-0,3

0,1

Sammenligninger
 

Studieprogrammets evne til å inspirere

I hvilken grad mener du at studieprogrammet:
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 RESULTATER 16



Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4) Svært tilfreds (5)

Teoretisk kunnskap

Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og
forskning

Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid

Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter

Evne til refleksjon og kritisk tenking

Samarbeidsevne

Muntlig kommunikasjonsevne

Skriftlig kommunikasjonsevne

Evne til å tenke nytt

Evne til å arbeide selvstendig

0% 25% 50% 75% 100%

7 12 35 30 16

11 22 30 30 8

8 11 22 39 19

7 17 20 29 27

2 12 16 37 33

5 14 16 53 12

2 12 21 40 26

5 17 36 33 10

5 5 17 36 38

2 10 26 62

Gjs.

3,4

3,0

3,5

3,5

3,9

3,5

3,7

3,3

4,0

4,5

Vet ikke

0%

14%

16%

5%

0%

0%

0%

2%

2%

0%

Nasjonalt

-0,4

-0,4

0,3

0,1

0,0

-0,5

0,0

-0,5

0,3

0,4

2018

0,1

-0,1

-0,1

0,0

-0,3

-0,1

-0,1

-0,3

0,0

0,2

Sammenligninger
 

Eget læringsutbytte

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
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 RESULTATER 17



Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

Jeg er motivert for studieinnsats

Jeg benytter meg av de organiserte
læringsaktivitetene som tilbys

Jeg møter godt forberedt til undervisningen

Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy

0% 25% 50% 75% 100%

2 2 12 37 47

5 22 34 39

2 12 51 34

12 45 43

Gjs.

4,2

4,0

4,2

4,3

Vet ikke

0%

5%

2%

0%

Nasjonalt

0,3

0,4

0,8

0,6

2018

-0,1

-0,2

0,1

-0,1

Sammenligninger
 

Eget engasjement

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
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 RESULTATER 18



I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare
forventninger til meg som student

De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til
organiserte læringsaktiviteter

De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i
organiserte læringsaktiviteter

De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på
vegne av meg som student

0% 25% 50% 75% 100%

10 10 37 24 20

5 22 37 37

3 5 18 35 40

5 8 18 26 44

Gjs.

3,3

4,0

4,1

3,9

Vet ikke

2%

2%

5%

7%

Nasjonalt

-0,3

0,2

0,4

0,2

2018

-0,2

0,0

0,1

0,0

Sammenligninger
 

Forventninger

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
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 RESULTATER 19



(1) I liten grad (2) (3) (4) (5) I stor grad

Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt
involvert i undervisningen

De faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å
bruke digitale verktøy i undervisningen

Jeg får opplæring i å bruke digitale
verktøy/programmer som er relevante for fagområdet

Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på
studieprogrammet mitt

0% 25% 50% 75% 100%

12 15 39 30 3

9 34 22 22 13

18 24 36 12 9

14 26 34 20 6

Gjs.

3,0

2,9

2,7

2,8

Vet ikke

21%

24%

21%

17%

Nasjonalt

-0,4

-0,5

-0,4

-0,8

2018

0,0

-0,3

-0,3

0,1

Sammenligninger
 

Bruk av digitale verktøy

I hvilken grad opplever du følgende:
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 RESULTATER 20



Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går
på

0% 25% 50% 75% 100%

5 20 76

2 5 14 33 45

Gjs.

4,7

4,1

Vet ikke

2%

0%

Nasjonalt

0,2

0,0

2018

0,1

0,2

Sammenligninger
 

Overordnet tilfredshet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
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Betalt arbeid

Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i
kollokvier og annet gruppearbeid, etc.)

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen
(inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis

hvis relevant)

0 20 40 60 80

6,0

26,4

21,9

0 1-9,9 10-19,9 20-29,9 >29,9

Betalt arbeid

Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i
kollokvier og annet gruppearbeid, etc.)

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen
(inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis

hvis relevant)

0% 25% 50% 75% 100%

41 33 21 3 3

3 18 21 21 38

31 15 21 33

 

 

Tidsbruk på faglige aktiviteter og betalt arbeid

Anslå hvor mange timer per uke, i gjennomsnitt hittil på dette studiet (ikke medregnet ferier), du bruker på:

Gjennomsnittverdiene på tidsbruk angis over. Tallene er gruppert i figuren under. I spørreskjemaet var det ikke mulig å skrive inn verdier større enn 80 for faglige
aktiviteter eller verdier større enn 50 for betalt arbeid. Både studenter på hel- og deltidsprogrammer inngår.
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 RESULTATER 22



I liten grad (1) 2 3 4 I stor grad(5)

Jeg får god informasjon om hvordan kompetansen
min kan brukes i arbeidslivet

Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som
er relevante for meg

Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen
kompetanse til potensielle arbeidsgivere

Jeg får mulighet til å møte potensielle arbeidsgivere
gjennom karrieredager, bedriftsbesøk, praksis, etc.

Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen
(f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere)

Det er muligheter for å jobbe med
prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet

0% 25% 50% 75% 100%

13 15 35 18 20

10 10 20 35 25

17 17 28 19 19

18 18 31 21 13

8 8 25 35 25

23 20 26 17 14

Gjs.

3,2

3,6

3,1

2,9

3,6

2,8

Vet ikke

2%

2%

12%

5%

2%

15%

Nasjonalt

-0,3

0,0

0,3

-0,5

0,5

0,0

Sammenligninger
 

Tilknytning til arbeidslivet

I hvilken grad opplever du det følgende?

 


Kunsthøgskolen i Oslo

 RESULTATER 23



Ja

Nei

Husker ikke / vet ikke

0% 25% 50% 75% 100%

76%

5%

20%

 

Varslingssystemer ved trakassering

Jeg har fått informasjon fra høyskolen/universitetet om varslingssystemet

NB! Omfanget av trakassering dekkes av andre undersøkelser enn Studiebarometeret.
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