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Presentasjon av ny leder for utvalget
Ny veiledningspolitikk ved NTNU - drøfting v/avdelingsleder Jenny Bremer
Se vedlagt notat og rapport
Innspill fra drøfting i LMU
LMU anser det som positivt at man avklarer grenseoppganger mellom de ulike tilbudene, og
med dette angir en rolle- og ansvarsfordeling. Det er likevel behov for å tydeliggjøre hva som
utgjør inngangsporten til veiledning for den enkelte student. Studenten har intet forhold til
organisasjonsstrukturen innad i NTNU, men har først og fremst sin tilhørighet til et
studieprogram. I det videre arbeidet med veiledningspolitikken anbefaler LMU at man er mer
bevisst på dette perspektivet og studieprogramleders rolle. Det finnes også mange tjenester
studenten henvender seg til som ligger utenfor studieprogrammet (for eksempel helsesøstereller tilretteleggingstjenesten). I tillegg til en god nettportal vil informasjon i starten av studiet
være et viktig virkemiddel, jf. for eksempel i introduksjonsforelesninger. Noen tilbud bør
kommuniseres allerede før studiestart (for eksempel tilbud fra tilretteleggingstjenesten). Det
må være et overordnet mål at veiledningstilbudet som gis skal være likeverdig, uavhengig av
geografisk og faglig tilhørighet. Det vil av den grunn også være viktig at en politikk for
veiledning ikke frikobles fra ressursdimensjonen eller definisjon av hva god kvalitet utgjør i
veiledningssammenheng.
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Postadresse
Høgskoleringen 1

Mandat for nytt studentombud ved NTNU – drøfting v/seniorrådgiver Anne Marie Snekvik
Se vedlagt notat og forslag til mandat

Org.nr. 974 767 880

Besøksadresse

per.arne.wilson@ntnu.no

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon

Saksbehandler
seniorrådgiver Kjersti
Møller
kjersti.moller@ntnu.n
o
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Innspill fra drøfting i LMU
LMU støtter forslag til mandat for studentombud. Mandatet fremstår som ryddig og presist.
Studentombudet må være en uavhengig bistandsperson som skal bidra til ivaretagelse av
rettigheter og likebehandling på tvers av campusene. For å unngå at man tillegger
studentombudet et ansvarsforhold, ber LMU om endring i ordlyden under kulepunkt 3 i
«oppgaver». Det er viktig at Studentombudet har et avklart og avgrenset virkeområde og at
uavhengigheten er eksplisitt. LMU ber om at det utarbeides en kommunikasjonsstrategi for
hvordan studentene skal få kjennskap til ombudsordningen, og at studentene involveres i
informasjonsarbeidet. I kommunikasjonsplanen må man være bevisst på at studentombudet
ikke er en del av veiledningstilbudet (skalering av informasjon). Det forventes at
studentombudet har en løpende dialog med de studenttillitsvalgte.
04/17

05/17

06/17

07/17

Årsmelding – 2015/16
Vedlagt: Studiebarometeret (tidligere høgskoler og NTNU), Læringsmiljøundersøkelsen 2015
(se LMUs nettside), avviksrapporten 2016, sammendrag av fakultetenes innspill til
kvalitetsmeldingen, utkast til rapport.
LMU gjennomgikk utkast til årsrapport og anser denne som et godt grunnlag for endelig
ferdigstilling. Det er krevende å finne en balansegang mellom det rent deskriptive, samt gi
anbefalinger og råd til ledelsen slik LMUs mandat er utformet. Avsnitt om fysisk læringsmiljø
korrigeres mht pågående arbeid (systematikk rundt evaluering og informasjonsspredning) i
samråd med Lindis Burheim. De oppsummerende råd/anbefalinger er rettet mot behov for
satsning på innovative læringsareal, systematisk og helhetlig tilnærming til informasjon rettet
mot studenter, og universell utforming av digitalt læringsmiljø.
Sammensetningen av LMU etter ny organisering
LMU anser det som viktig at fakultetsperspektivet er representert i utvalget, og Gunnar
Bendheim trer inn som LMU-medlem. Det skal oppnevnes en vara for Bendheim, samt en ny
vara for Lindis Burheim. Forslag til kandidater legges frem for neste LMU-møte i mars.
For øvrig vises det til vedlagte oversikt over nye studentmedlemmer for 2017.
Status fra lokale underutvalg i Gjøvik og Ålesund
Se protokoll 06.01.17 (NTNU i Gjøvik)
Se protokoll 12.01.17 (NTNU i Ålesund)
Se protokoll 17.11.16 (NTNU i Ålesund)
Eventuelt
Møteplan våren 2017
3. mars 13:00-15:45
5. mai 09:00-12:00
2. juni 09:00-12:00
Budsjett 2017
Det er i 2017 ikke satt av en egen post til LMU-arbeid. Det er behov for at ledere av de lokale
utvalg møtes minst en gang i semesteret, og det bør vurderes hvorvidt man ved neste
budsjettperiode sette av midler til å dekke denne type reisekostnader. Uavhengig av
øremerkede midler bør man ha som ambisjon om å ha minst ett fysisk møte i semesteret.
Study Trondheim – forebygging av ensomhet
Orientering fra SiT om pilotprosjekt for å forebygge ensomhet (Study Trondheim). KD
bevilget 5 millioner kroner til styrking av studenters helse, som landets samskipnader kunne
søke på. Sit ved Sit Råd og NTNU ved tidligere Studentservice samarbeidet om en søknad
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og fikk tildelt 433 400 kroner til tiltak fore å forebygge ensomhet, med fokus på mottak av nye
studenter. Søknaden viser til at det ansettes to studentassistenter våren 2016 som skal jobbe
med tiltak: Kurs på studentbyer, aktiviteter på campus: studentlounge med aktiviteter og
aktivitetsbord i kantinene, «inspirasjonskort i læringsmiljøet» der læringsmiljø inspireres til å
legge opp studiestart på en integrerende måte – enkle faglige aktiviteter som skaper sosiale
bånd mellom studentene.

Politikk for studieveiledning ved NTNU
2017- 2020
NTNU har ved Strategi 2011-2020 Kunnskap for en bedre verden, ambisiøse mål om å tilby studier
av høy kvalitet. NTNU skal ha et attraktivt utdanningstilbud som beriker studentenes utvikling som
mennesker og bidrar i dannelsen av demokratiske og ansvarlige samfunnsborgere. Studentene skal
ta ansvar for egen læring og involvere seg i utviklingen av utdanningstilbud, undervisning og
læringsmiljø.
God studieveiledning er et av flere strategiske virkemidler for å nå mål innenfor utdanning og
læringsmiljø. Studieveiledning er en viktig rammefaktor for trivsel, trygghet, motivasjon og
gjennomføring.

Definisjon Studieveiledning
«Studieveileder» er ofte tilknyttet studieadministrasjonen. Studenten oppsøker studieveileder for å
få hjelp til et bredt spekter av problemstillinger, som for eksempel
-

Overgangen inn i akademia
Utdanningsplaner
Karriereplaner
Progresjon og gjennomføring
Motivasjon og mestring
Personlige problemer som ensomhet og forventningspress
Tilrettelegging ifm funksjonsnedsettelse
Utfordringer spesielt for internasjonale studenter som kulturforskjeller
Med mer

Studieveiledning omfatter ikke faglig veiledning tilknyttet bachelor- eller masteroppgaven.

Bakgrunn
I 2015 ble det igangsatt et prosjekt for å etablere et mer strategisk fundament for studieveiledningen
ved NTNU. Prosjektet hadde bred deltakelse fra fakultetsadministrasjonen ved NTNU,
studentrepresentanter, samt fra sentraladministrasjonen. I forbindelse med fusjonen i 2016, ble
fusjonspartnerne involvert i prosjektet.
Dokumentasjon av dagens studieveiledningstilbud ble gjort i form av to empiriske undersøkelser. Det
ble gjennomført en større spørreundersøkelse blant studieveilederne, og fokusgruppeintervju av
studenter som hadde benyttet seg av tilbudet. Erfaringer fra sammenlignbare universitet ble også
tatt inn i arbeidet. Studieveiledningspolitikken bygger på dette kunnskapsgrunnlaget og skal favne all
studieveiledning ved NTNU.
Det skal utarbeides handlingsplaner som følge av politikken. Dette gjelder for fakultets- og
sentralnivå.

Hovedmål
NTNU skal ha et studieveiledningstilbud av høy kvalitet for å bistå studentene inn i, gjennom og ut av
studiene. Studieveiledningen skal bidra til god progresjon, gjennomføring, og til å redusere uønsket
frafall. Det skal være tydelig for studenter og ansatte hvor, når og innenfor hvilke tema studentene
kan få studieveiledning.

Delmål 1: Ansvar og roller
Studieveiledningen ved NTNU skal være helhetlig, med en tydelig rolle – og ansvarsfordeling.
Fakultetets ansvar
1A: NTNU skal tilby studieveiledning så nært studenten som mulig
Sentralt ansvar
1B: NTNU skal tilby en tjeneste med spesialisert kompetanse. Tjenesten skal være rådgivende,
støttende for organisasjonen og ved behov utøvende aktør for studentene. Aktuelle områder er
tilrettelegging og karriere.
1C: NTNU skal tilby kompetansegivende tiltak som sikrer en felles standard for veiledningsfaglig
kompetanse.
1D: NTNU skal sikre at samarbeid, erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling blir ivaretatt gjennom
koordinering av veiledningsfaglig nettverk på tvers i organisasjonen.

Delmål 2: Kvalitet
Studieveiledningen ved NTNU skal utføres av kvalifisert personale med generell
veiledningskompetanse, som møter studenten på en helhetlig måte og som har spesiell kompetanse
innen sitt veiledningsområde.
2A: Enhver som utfører studieveiledning skal ha dette som en definert oppgave tillagt sin stilling
2B: Studieveilederen skal normalt skal gis mulighet til å delta på kompetansehevende tiltak innenfor
veiledningsfaget
2C: Studieveilederen skal gis mulighet til å delta i veiledningsfaglig nettverk i organisasjonen
2D: Studieveiledere skal ha oversikt over hva som inngår i NTNUs studieprogramportefølje
2E: Den enkelte studieveileder skal sørge for at studenter som er til veiledning kan gi
tilbakemeldinger på tjenesten. Dette gjøres ved bruk av standardiserte evalueringsverktøy som for
eksempel digitale evalueringsskjema.
2F: NTNU skal sørge for at det regelmessig gjennomføres spørreundersøkelser blant studenter med
tanke på å evaluere og forbedre studieveiledningen generelt.
2G: Det skal etableres en praksis som sikrer at kunnskap og erfaring fra studieveiledningen benyttes
til strategisk utvikling av utdanningen og læringsmiljøet.

Delmål 3: Kommunikasjon
Det skal være lett å orientere seg i studieveiledningstilbudet ved NTNU uavhengig av studieby,
campus, fakultet eller studieprogramtilhørighet. Det skal komme klart fram hva studenten kan få
hjelp til, når, hvor og av hvem.
3A: Det skal utvikles en nettside med oversikt over det totale studieveiledningstilbudet ved NTNU.
Nettsiden skal oppfylle kriterier om brukervennlighet. En mal for underliggende nettsider om lokalt
studieveiledningstilbud skal utvikles og gjøres tilgjengelig.
3B: Det skal være lett å bestille time til studieveiledning. Kontaktinformasjon skal komme tydelig
fram. Der det tilbys drop-in timer, skal det likevel framgå nødvendig forventningsavklaring som når
slik veiledning gis og hvor lenge veiledningstimen kan vare.
3C: Det skal til enhver tid vurderes om deler av veiledningstilbudet kan digitaliseres.
3D: Studieveileder skal være godt kjent med det øvrige tilbudet internt ved NTNU, i
Studentsamskipnadene, hos Studentprestene og lignende, for å kunne veilede studenten til å finne
riktig hjelpeinstans.
3E: Årlige kommunikasjonsplaner skal utarbeides i samarbeid med kvalifisert kommunikasjonsfaglig
kompetanse, for å oppdatere og fornye gjeldende informasjonskanaler for å formidle
studieveiledningstilbudet.

Studieveiledningstilbudet til NTNU-studenter
Status og utfordringer
Wenche M. Rønning og Kristin Landrø
Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap

STUDIEVEILEDNINGSPROSJEKTET NTNU
2015
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Forord
Den foreliggende forskningsrapporten er en del av et større prosjekt ved NTNU som tar
sikte på å revidere og forbedre veiledningstilbudet til studentene («Studieveiledningsprosjektet»). Prorektor for utdanning og studiedirektøren er initiativtakere til
prosjektet, i samarbeid med fakultetenes seksjonssjefer, samt sjef for rekruttering og
opptak, som er prosjektleder. Som et ledd i Studieveiledningsprosjektet vil det for 2016
utarbeides en overordnet studieveiledningspolitikk, samt handlingsplaner både på
fakultets,- og sentralnivå. I dette arbeidet vil partnerne i den forestående fusjonen
mellom NTNU og 3 høgskoler bli involvert og informert.
Det ble tidlig i prosjektet klart at en ville ha behov for en empirisk forankring av den
kommende endringsprosessen, i form av en dokumentasjon av dagens status.
Forskningsoppdraget fra prorektor for utdanning og studiedirektøren ble gitt til
Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap (NTNU-IVR). Dette har munnet ut i
den foreliggende rapporten «Studieveiledningstilbudet til NTNU-studenter – status og
utfordringer».
En arbeidsgruppe bidrar i prosessen med revidering og utvikling av Studieveiledningsprosjektet. De har alle god kunnskap om og lang erfaring med studieveiledning. De har
også bidratt konstruktivt i utviklingen av spørreskjemaet og intervjuguiden til
forskningsprosjektet. De har delt sine erfaringer med oss og derved gjort det mulig å
utvikle relevante spørsmål i undersøkelsen. Gruppen består av prosjektleder Jenny
Bremer (sjef avdeling for rekruttering og opptak), Geir Tvedt (SVT), Kristin Omre (NT),
Ellen Hove (IME), Tore Romundstad (DMF), Ann Helen Kirkenes (IVT), Trude Hjulstad
(HF), Anne Ellingsen (Studentservice), Silja Ryum (Studentservice), Knut Figenschou
(Studenttinget) og Erik Sigvaldsen (AB).
Tre hovedpunkt er styrende for det overordnede prosjektet ved NTNU for å skape en
forbedret studieveiledning, og disse har også vært tatt hensyn til i innhentingen av det
empiriske grunnlaget:
Organisering. Hvordan kan studieveiledningstilbudet ved NTNU organiseres med en
tydeligere rolle – og ansvarsfordeling?
Kvalitet. Hvordan sikre god kvalitet på veiledningstilbudet?
Kommunikasjon. Hvordan sikre at studentene kjenner til og benytter seg av tilbudet?
Faglig ansvar for gjennomføring av spørreundersøkelsen, fokusgruppeintervjuene og
rapporten er forsker Wenche M. Rønning og universitetslektor Kristin Landrø ved
Institutt for Voksnes Læring og Rådgivning (NTNU-IVR). Wenche M. Rønning har hatt
hovedansvar for spørreskjemaundersøkelsen og Kristin Landrø har hatt hovedansvar
for intervjuundersøkelsen. Kartleggingen er godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelige
datatjeneste (NSD).
Vi vil rette en takk til prosjektleder Jenny Bremer og arbeidsgruppen for prosjektet for
gode innspill og interessante diskusjoner underveis i dette forskningsarbeidet, til alle
3

som har svart på spørreskjemaet og til studentene som var villige til å dele sine
erfaringer med oss. Vi vil også rette en takk til SVTs IT-avdeling ved Kyrre Svarva som
har hjulpet oss med tilrettelegging av det web-baserte spørreskjemaet, stått for
utsendelse av skjemaet og tilrettelegging av databasen.
Innholdet i rapporten, tolkninger, konklusjoner og anbefalingene som angår en
revidering av studieveiledningstilbudet er forskernes ansvar alene.

IVR, oktober 2015
Wenche M. Rønning og Kristin Landrø
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Sammendrag
Den foreliggende rapporten er en del av et større prosjekt, kalt «Studieveiledningsprosjektet ved NTNU», som tar sikte på å forbedre veiledningstilbudet til studentene.
Prorektor for utdanning og studiedirektøren er initiativtakere til prosjektet, i samarbeid
med fakultetenes seksjonssjefer og sjef for rekruttering og opptak. Bakgrunnen for
endringsbehovet er en utvikling over tid som ikke har vært tilstrekkelig strategisk
fundert, og at tilbudet til studentene fremstår innholds – og kommunikasjonsmessig lite
tydelig og oversiktlig. I tillegg vil den forestående fusjonen mellom NTNU og 3 høgskoler
medføre økt studentmasse og en ny struktur.
Det ble tidlig i prosjektet klart at en ville ha behov for et empirisk grunnlag for den
kommende endringsprosessen i form av dokumentasjon av dagens status.
Hovedproblemstillingen «Hva karakteriserer studieveiledningen som tilbys NTNUstudenter?» ble derved grunnlaget for to gjennomførte empiriske undersøkelser; en
kartlegging ved hjelp av et spørreskjema sendt til alle som er involvert i
studieveiledning av NTNU-studenter, og en intervjuundersøkelse med et utvalg
studenter som har benyttet seg av studieveiledning. 120 studieveiledere besvarte
spørreskjemaet (svarprosent 55), mens 17 studenter fra ulike fakulteter ble intervjuet
gjennom 4 fokusgruppeintervjuer, våren 2015.
Hvem er studieveilederne? Resultatene fra kartleggingen viser at 70 prosent av
studieveilederne er kvinner og gjennomsnittsalderen er 41 år. Om lag halvparten har sin
arbeidsplass ved instituttene, om lag 26 prosent ved fakultetene, om lag 18 prosent
arbeider ved Studieavdelingen/Studentservice, og nærmere 7 prosent er veiledere ved
«tilgrensende aktører» som er Studentsamskipnaden (SiT Råd) og studentprestene.
Disse 4 gruppene brukes gjennomgående i dataanalysene for å vise likheter og
forskjeller mellom veiledere etter hvor de er ansatt. Intensjonen med dette har vært å
undersøke hvordan veiledningstilbudet er organisert, og om dette kan si noe om
synligheten og tilgjengeligheten for studentene når de har behov for hjelp og støtte.
Veilederne er ansatt i ulike stillingskategorier, de er konsulenter, førstekonsulenter,
seniorkonsulenter, rådgivere eller seniorrådgivere. De fleste er fast ansatt, og de aller
fleste har høyere utdanning (over 93 prosent) som sin «basiskompetanse». Blant disse
har 21 prosent en ren veiledningsfaglig utdanning på bachelor - eller masternivå. Ut
over dette oppgir om lag 63 prosent at de har tatt ulike enkeltstående, veiledningsfaglige
kurs (fra høyere utdanning, private arrangører eller gjennom KNUS-nettverket), mens
om lag 37 prosent ikke har noen formell veiledningsfaglig kompetanse.
I gjennomsnitt har respondentene 6.9 års erfaring med veiledning av NTNU-studenter
(spredningen er fra under 1 til 27 år). Datamaterialet viser også at mange har erfaring
fra annen veiledning (i gjennomsnitt 9.3 år; spredning fra under1 til 30 år). Totalt sett er
det de ansatte ved SiT Råd/Studentprestene og ved fakultetene som har lengst erfaring
med studieveiledning (over 11 år), dernest de ansatte ved
Studieavdelingen/Studentservice og instituttene.
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I gjennomsnitt har veilederne 34.5 prosent av stillingen sin til disposisjon for veiledning
av studenter. Det er imidlertid stor variasjon både mellom de fire gruppene og innen
hver av dem. SiT Råd/studentprestene har størst andel av stillingene til veiledning (64.4
prosent), dernest kommer Studieavdelingen/Studentservice med 50.4 prosent, mens de
ansatte ved fakultetene og instituttene begge oppgir at de har rundt 28 prosent. Dette
indikerer at veilederne har mange andre oppgaver de må håndtere i tillegg, ergo er ikke
studieveiledning tydelig markert som en egen funksjon i NTNU-systemet. Den store
variasjonen innen gruppene kom tydelig fram; fra 1 til 100 prosent. Det vil si at noen har
god tid til veiledning, andre svært lite tid. De færreste (6.7 prosent) oppgir at de driver
med veiledning på full tid som rendyrkede studieveiledere.
Kompetanse. Resultatene viser videre at studieveilederne har basiskvalifikasjoner som
tilsier at de kan imøtekomme studentenes behov for en del typer veiledning, særlig
knyttet til konkrete, fagspesifikke forespørsler («faktaorientert veiledning»). Det ser
imidlertid ut som alle også må håndtere problemstillinger av personlig karakter
(«personorientert veiledning»), som vil kreve mer spesifikk veiledningsfaglig
kompetanse. 66 prosent av respondentene oppgir at de føler behov for veiledningsfaglig
kompetanseoppgradering, noe som kan ses som en opplevd mangel på kompetanse til å
håndtere mer enn det rent studietekniske området.
Studentenes tanker om veiledningens kvalitet handler om at veilederen må kunne noe
både om et fagområde, om regler og rutiner, og om «å snakke med mennesker».
Veilederens responsrepertoar trenger å være bredt og nyansert, i følge studentene. I
vårt utvalg trekkes relasjonskompetanse og en helhetlig tilnærming fram som en kjerne
i veiledning. Studentene ønsker ofte å bli møtt av en person som gjerne ser noe mer enn
det avgrensede problemet han/hun har oppsøkt veilederen med, og de ønsker at
veilederen skal vise dette gjennom å spørre om hvordan det går med dem, og invitere
mer av studentens kontekst inn i veiledningen. Når studentene oppsøker hjelp med
studietekniske saker framheves viktigheten av at veilederen kan reglene, er oppdatert
på de siste endringene, og kan hjelpe dem med å finne smidige og skreddersydde
løsninger.
Ansvarsområder. Studieveiledernes ansvarsområder er omfattende og inkluderer det
studietekniske området (planer, grader, eksamen, motivasjon, studieteknikker og
progresjon), spørsmål som handler om helsemessige og personlige problemstillinger
(sykdom, rus, stress, samlivs- og relasjonsproblemer), karriereområdet (strategiske
fagvalg underveis i studiet, kontakt med arbeidslivet mot slutten av studiet), og om
utenlandske studenters behov for hjelp og støtte.
Et gjennomgående resultat i denne undersøkelsen er at det er forskjell
(gjennomsnittskårer) på omfanget av henvendelser mellom de som arbeider ved
institutter og fakulteter, og de som arbeider ved Studieavdelingen/Studentservice og
Studentsamskipnaden/studentprestene).
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Tendensen er at instituttene og fakultetene oftere får henvendelser når det gjelder
konkrete studietekniske spørsmål, mens Studieavdelingen/Studentservice og SiT
Råd/studentprestene oftere får spørsmål knyttet til motivasjon, studieprogresjon og
studieteknikker. Vi ser også denne typen ulikhet etter arbeidssted når det gjelder
helsemessige og personlige problemstillinger, selv om slike henvendelser totalt sett ikke
er svært hyppige.
Studieavdelingen/Studentservice og SiT Råd/studentprestene får flest henvendelser
innen denne kategorien, fakultetene og instituttene færrest. Når det gjelder
karriereområdet ser vi at dette heller ikke er et svært etterspurt veiledningstema, men
her er det tre av veiledergruppene som i like stor utstrekning bes om hjelp, mens den
fjerde, SiT Råd/studentprestene, får få henvendelser om slike spørsmål.
Det siste ansvarsområdet, utenlandsstudenter, språk og kulturforståelse, er et område
hvor særlig Studieavdelingen/Studentservice og SiT Råd/studentprestene oppsøkes,
mens fakultetene og instituttene spiller en mindre rolle. Det er en egen avdeling ved
NTNU som har ansvar for disse studentene (Internasjonal seksjon), men vi ser at de
likevel oppsøker andre veiledere i andre deler av systemet.
På tross av forskjeller i gjennomsnittskårer mellom de 4 ulike veiledergruppene,
avslører resultatene at alle veilederne, uavhengig av hvor de arbeider, får alle typer
henvendelser. Dette kommer til syne når man ser på spredningen innen gruppene i
responser på spørsmålene om hva studenter ber om hjelp til. Vi ser for eksempel at
blant veiledere ved instituttene, som totalt sett sjeldnest tar i mot studenter med
helsemessige og personlige problemer, finner vi personer som svært ofte opplever å bli
oppsøkt med slike problemstillinger. Resultatene viser med andre ord at
studieveiledningstilbudet framstår som noe tilfeldig organisert. Dette peker også i
retning av at alle veiledere forventes å være generalister innen veiledning. Våre data
indikerer derved at det er relativt tilfeldig hvor studentene kan få den beste hjelpen, og
at det det å få god hjelp synes å være personavhengig.
Det varierer også mye om studentene opplever at de får god hjelp. Det er kommer fram
at det ofte uklart for dem hvor de skal gå for å få hjelp, og de er usikre på hvem av
veilederne som gjør hva. Noen sier at de har vært heldige og møtt veiledere som har
bistått dem på flere områder enn de faktisk kom for, mens andre har strevd lenge med
problemer, prøvd flere steder og ikke funnet relevant hjelp. Flere trekker fram den
første tiden på universitet som en spesielt sårbar fase i studentlivet, og ser det som
hensiktsmessig at det settes inn noen ekstra veiledningsressurser akkurat her. Det gir en
trygghet for studenten å vite hvem veilederen er, samt hvor og hvordan man kan finne
veilederen når behovet oppstår.
Dette inntrykket fra studentene avspeiles også i veiledernes responser. Noen veiledere
føler seg komfortable med/kompetente til å håndtere noen tema svært godt, mens andre
føler på manglende kompetanse innen samme område. Dette skjer på samme type
arbeidssted. Det er i denne forbindelsen interessant å spørre seg om generalist - og
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spesialistkompetanse blant veilederne bør skilles ad, om det vil føre til et mer
hensiktsmessig veiledningstilbud til studentene, og en bedre arbeidssituasjon for
veilederne. Det siste sett opp mot at de fleste respondentene ønsker seg mer
veiledningsfaglig kompetanse.
Undersøkelsen viser at jo større stillingsandel veilederen har til veiledning, jo mer
komfortabel/kompetent med de ulike typene veiledning føler han/hun seg. Andre
faktorer som spiller inn her er egen utdanning og erfaring med veiledning av NTNUstudenter.
Tid og effekt. Resultatene viser, sett under ett (gjennomsnittskårer), at veilederne i de
4 gruppene er relativt tilfreds med tiden de har til rådighet til veiledning, men
variasjonene innen hver gruppe nyanserer bildet også i dette spørsmålet. Blant
veilederne ved instituttene og fakultetene opplever en del at de har altfor lite tid, det
samme gjelder en del av veilederne ved Studieavdelingen/Studentservice. De som
arbeider ved SiT Råd/studentprestene er mer tilfredse, variasjonen er med andre ord
betydelig mindre her. Når det gjelder opplevelsen av om veiledningen de gir har effekt,
er det forskjell etter det mønsteret vi gjennomgående ser. SiT Råd/studentprestene og
Studieavdelingen/Studentservice oppgir at de i svært stor grad opplever at det de gjør
har effekt, mens de to andre gruppene gjennomsnittlig skårer noe lavere, og dessuten
viser en svært stor spredning internt. I fakultets- og instituttgruppene er det veiledere
som i svært liten grad opplever at veiledningen har effekt, mens andre opplever det
motsatte.
Studentenes opplevelse av veiledningens effekt viser store forskjeller. Noen opplever at
veilederen alltid har en åpen dør, er lett tilgjengelig og har tid til å lytte til det de har på
hjertet. Andre føler at de forstyrrer veilederen i andre og viktigere oppgaver, og at de må
skynde seg å si det de kom for - og gå igjen. Mange studenter uttrykker forståelse for at
veilederen har mye å gjøre og nedjusterer forventningene sine ut fra denne typen
erfaringer. Samtidig ser flere av dem et paradoks i at en veileder ikke har tid til å veilede.
Noen av studentene har på den annen side erfart en kontinuitet og tilgjengelighet
gjennom flere møter med den samme veilederen, og fremhever at det har virket
forebyggende for deres mestring av studiehverdagen og uønsket frafall.
Kvalitet og kvalitetssikring. Resultatene viser at bruk av tester, veilednings- og
samtalemetodikker er lite utbredt som kvalitetssikring blant respondentene. Det samme
gjelder aktive vurderinger av egen veiledning, enten ved hjelp av egne analyser eller
andres responser. Veiledningen er imidlertid til en viss grad teoretisk forankret. Vi ser at
veilederne skårer relativt høyt når det gjelder å være godt forberedt til veiledningene,
mens de i mindre grad oppgir at de har et klart mål med veiledningene. De høyeste
skårene finner vi på spørsmålene om hvordan de møter studentene; de inviterer til
fortsatt kontakt, de er tilgjengelige i form av å praktisere «åpen dør» policy. Dette betyr
at det er vanlig at en tar samtaler på sparket. I alt viser resultatene at veilederne
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praktiserer mindre av det vi kan karakterisere som veiledningsfaglige «grep» og
teknikker, mens de i større grad eksponerer tilgjengelighet for studentene der og da.
Totalt sett er det moderate skårer på faktoren vi ha kalt «veiledningsfaglig forankring»,
som i denne undersøkelsen er et overordnet uttrykk for studieveiledningens kvalitet.
Det er imidlertid forskjeller mellom veiledergruppene, i tråd med den todelingen vi ser
gjennom alle resultatene. SiT Råd/studentprestene og Studieavdelingen/Studentservice
skårer høyest, mens veiledere ved fakultetene og instituttene skårer lavest. Den faglige
forankringen og kvalitetssikringen er med andre ord et område som med fordel kan
styrkes.
Svarene som kommer fram på spørsmålene om hvordan egen veiledningskvalitet kunne
blitt bedre, støtter tanken om at mer kompetanse er påkrevet og mer tid i stillingene til
veiledning er nødvendig. Kollegaveiledning trekkes fram som et mulig virkemiddel,
skolering i veiledningsteori og samtalemetodikker er ønskelig.
Anerkjennelse. Resultatene viser videre at de færreste veilederne opplever å få
anerkjennelse fra det øverste administrative nivået (16 prosent), men en større andel
enn dette kunne ønsket anerkjennelse herfra. På grunn av at avstanden mellom
veiledere og toppledelse er stor i arbeidshverdagen, kan man tenke at anerkjennelse fra
dette holdet kunne eksponeres og derved oppleves i form av en større satsing
(økonomisk og eller organisatorisk) på studieveiledningsfunksjonen.
Godt under halvparten av respondentene får anerkjennelse for sin jobb fra
instituttledelsen, mens betydelig flere enn de som får det hadde ønsket seg det. De aller
fleste (81 prosent) oppgir at de får anerkjennelse fra nærmeste leder (kan være
kontorsjefen), og 90 prosent oppgir at støtte herfra har betydning. Det er om lag
halvparten som får anerkjennelse fra studieprogramledelsen, mens en større andel enn
dette tillegger slik støtte betydning.
I kategorien faglig personell og studenter, ser vi at nærmere 92 prosent får anerkjennelse
fra kolleger. Andre veiledere gir også i stor utstrekning anerkjennelse (77 prosent),
mens færre veiledere (49 prosent) opplever at fagansvarlige gir anerkjennelse, samtidig
som mange flere oppgir at det hadde vært ønskelig med anerkjennelse fra begge disse
kategoriene faglig personell. Den viktigste gruppen for veilederne er studentene, 97
prosent opplever å få anerkjennelse for jobben de gjør fra dem, og en tilsvarende andel
tillegger dette betydning. Hovedinntrykket fra disse resultatene er at anerkjennelse
oppleves og tillegges større betydning jo nærmere kollegene er i organisasjonen. Det er
også tydelig at respondentene ønsker anerkjennelse i større grad enn de får det, fra alle
parter med unntak av studentene, hvor de fleste opplever å få anerkjennelse.
Vi ser altså en mismatch mellom opplevd og ønsket anerkjennelse for veiledningsjobben
som gjøres. Svarene er entydige og viser at veilederne føler på en manglende status og
synlighet i systemet. Dette forklares både med en antakelse om at ledelsen har for lite
kunnskap om hva studieveiledning egentlig er, og hvilken betydning den har, at
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studieveiledningsjobben ikke regnes som viktig nok, og at veiledningsjobben gradvis
spises opp av andre oppgaver. De føler at denne viktige funksjonen er lite skjermet.
Spørsmålene om hvor veilederne søker støtte og hjelp for sin egen del, dersom det skulle
bli nødvendig, viser at de vender seg til de nærmeste kollegene i slike tilfeller. Både
nærmeste leder, fagansvarlige, andre kolleger og HMS-seksjonen er mer perifere.
Samarbeidsforhold. Bildet som avtegnet seg i kartleggingen var at andelen
studieveilederne som tilla samarbeid betydning var mye høyere enn det realitetene
viste. Betydningen av samarbeid med kolleger (92 prosent) og andre veiledere (83
prosent) ble ansett som stor blant mange. Faktisk samarbeid med kolleger og andre
veiledere oppleves derimot kun av rundt 50 prosent. KNUS-nettverket tillegges
betydning som samarbeidspartner av kun 38 prosent. Forklaringen på dette kan være at
KNUS-nettverket primært oppfattes som en arena for kurs og kompetanseutvikling.
En liten andel (15 prosent) veiledere har samarbeidsrelasjoner med eksterne partnere,
mens nesten det dobbelte oppgir at dette kunne hatt betydning for dem. Også her ser vi
et misforhold mellom faktisk situasjon og ønsket situasjon. Det er særlig SiT
Råd/studentprestene og Studieavdelingen/Studentservice som har slike kontakter
utenfor NTNU.
Det er i alt 70 prosent av studieveilederne som oppgir at de har god kjennskap til
veiledningstilbudet ved eget fakultet, mens 55 prosent kjenner godt til tilbudet ved eget
institutt. Kjennskapen til aktiviteten ved andre institutt og fakultet er mindre (hhv. 44 og
31 prosent). Utenom egen arbeidsplass er det tilbudene ved Studentservice som er best
kjent (rundt 68 prosent), dernest ved Studentsamskipnaden (52 prosent) og
Internasjonal seksjon (51 prosent). Disse resultatene kan tolkes som at studieveiledningsfunksjonen er relativt usynlig ettersom den er spredt utover på mange nivåer i
organisasjonen, og har en svakhet med at disse stillingene bare unntaksvis er gitt en
«profesjonell» status. Mange som sitter i studieveiledningsposisjoner har for eksempel
andre stillingsbetegnelser (konsulenter, førstekonsulenter, rådgivere, seniorrådgivere).
Studentenes tilbakemeldinger understreker viktigheten av at studieveilederne har god
oversikt over det totale veiledningstilbudet. De har et ønske om å finne «den riktige»
veilederen raskt, slik at de slipper å gå feil eller lete unødig lenge etter relevant hjelp.
Studieveilederen må kunne henvise dem videre når han/hun ikke kan bidra med det
som etterspørres. Studentenes behov for en oversiktlig og lett tilgjengelig
veiledningstjeneste kommer fram i flere av intervjuene.
Avslutningsvis ser vi at veilederne tillegger studieveiledning stor betydning. Det å hjelpe
studentene både med faktaorientert og personlig orientert veiledning er høyt verdsatt,
og på samme tid ser veilederne det som sin rolle å bidra til å hindre uønsket frafall. Ut av
dette kan en lese en velvilje og et ønske om å tjene både enkeltmennesket og systemet,
noe som etter vår mening blir et godt fundament videre for utviklingen av
veiledningstilbudet.
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I) INNLEDNING OG BAKGRUNN
1. Studieveiledningstilbudet til NTNU-studenter
1.1 Bakgrunn og formål med prosjektet.
«NTNU har ambisiøse mål om å levere «Kunnskap for en bedre verden» gjennom å
tilby studier av høy kvalitet. God veiledning er sammen med høy utdanningskvalitet
strategiske virkemidler for å nå dette målet. Studieveiledning er ett av flere verktøy
som bidrar til å skape gode læringsmiljø for studentene - en viktig rammefaktor for
trivsel, trygghet, motivasjon og gjennomføring» (Prosjektmandat Veiledning på
NTNU, 2014).
Bakgrunnen for dette prosjektet er todelt. For det første har man over tid observert at
studieveiledningstilbudet har utviklet seg uten noen helhetlig strategi. Dette har fått
noen uheldige utslag. Blant annet framstår dagens veiledningstilbud som uoversiktlig og
fragmentert, og man antar at det kan oppfattes som uoversiktlig for studentene. Dette
kan medføre at valgsituasjoner som vil inntreffe i løpet av studietiden kan bli mer
kompliserte enn ønskelig for studentene. Det andre punktet er at NTNU står overfor
store utfordringer framover. Institusjonen blir betydelig i større i løpet av kort tid (1.
januar 2016), gjennom fusjon med tre høgskoler. Studentmassen øker og blir mer
sammensatt på ulike måter (studiekultur, geografi), antallet studieprogram blir høyere
enn i dag.
Det er ved flere tidligere anledninger satt i gang tiltak for å sikre kvalitet og
kunnskapsdeling ved de ulike veiledningstjenestene ved NTNU. Eksempler på dette er
KNUS (Kompetanseheving og nettverksbygging for studieveiledere ved NTNU) og SAPforum (Prosessforum for veiledere for å sikre de studieadministrative prosesser). Begge
disse tiltakene ble igangsatt i 2006 – 2007. Erfaringer fra tidligere prosjekt danner et
viktig grunnlag for videre utvikling av veiledningstjenester ved NTNU.
Formålet med dette prosjektet har derved vært å få en oversikt over hvordan
veiledningstilbudet fungerer. Den foreliggende undersøkelsen bidrar med et empirisk
grunnlag og en dokumentasjon av situasjonen, sett fra både studieveilederes og
studenters perspektiv. På bakgrunn av dette er det formulert følgende tre hovedmål for
prosjektet:
1. Organisering. Hvordan kan veiledningstilbudet ved NTNU organiseres med en
tydelig rolle- og ansvarsfordeling?
2. Kvalitet. Hvordan sikre god kvalitet på veiledningstilbudet?
3. Kommunikasjon. Hvordan sikre at studentene kjenner til og benytter seg av
veiledningstilbudet?
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1.2. Rapportens oppbygging
Denne rapporten består av 7 kapitler. I kapittel 1 presenteres bakgrunnen og formålet
med prosjektet og det gis en oversikt over hvordan veiledningstilbudet presenteres ved
de 7 fakultetene ved NTNU som er med i undersøkelsen, samt en rekke av de
underliggende instituttene.
Kapittel 2 presenterer den teoretiske tilknytningen og drøfter veiledning som fenomen.
Hjelpeperspektivet står sentralt. Dette kapitlet munner ut i undersøkelsens
hovedproblemstilling, samt en utdyping av underproblemstillinger i
spørreskjemaundersøkelsen og i intervjuundersøkelsen.
Kapittel 3 presenter den metodiske tilnærmingen. Denne er to-delt og behandler først
den kvantitative delen av studien (3.1), og dernest den kvalitative (3.2).
Kapittel 4 er det første kapitlet i den empiriske delen. Her presenteres studieveiledernes
”stemme” fra kartleggingen. I denne framstillingen er det laget oppsummeringer for
hvert hovedavsnitt for å gjøre rapporten så lesbar som mulig ettersom kapitlet
inneholder mye tallmateriale.
Kapittel 5 er det andre kapitlet i den empiriske delen. Her presenteres studentens
”stemme” fra fokusgruppeintervjuene. Utbredt bruk av sitater illustrerer studentens
historier fra sine møter med veiledere og veiledningsapparatet.
Kapittel 6 er en oppsummering og drøfting av resultatene, denne framstillingen er en
syntese av veiledernes og studentenes ”stemmer”. Framstillingen er slik at først
presenteres resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen og disse ”speiles” mot
resultatene som kom fram gjennom studentintervjuene.
Kapittel 7 består av en rekke anbefalinger om hvordan veiledningstilbudet til NTNU
studentene kan forbedres. Det lanseres en modell for oppbygging av tilbudet, og det
underliggende poenget er: kvalitet, organisering og kommunikasjon.
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1.3. Hvordan kommuniseres dagens veiledningstilbud?
Det ble gjort en gjennomgang av de 7 fakultetene som inngår i denne undersøkelsen,
omlag halvparten av de 49 instituttene, samt NTNU ”sentralt” (Studentservice) for å
undersøke hvordan tilbudene om studieveiledning presenteres på nettet
(http://www.ntnu.no/fakultet). Målet med dette var å få et inntrykk av hvor tilgjengelig
informasjonen om studieveiledning er per i dag hvis man trenger å komme i kontakt
med studieveileder.
Det kommer fram en del variasjon, men felles for alle er at «studieveiledning» - med ett
unntak - ikke kommuniseres på den første siden man kommer til når man søker på det
aktuelle fakultetet man ønsker informasjon fra. De fleste har plassert dette temaet litt
lenger bak og under ulike overskrifter som for eksempel «Studier», «Planlegge
studiene», «For studenter» og «Ansatte». Noen har dette punktet høyt oppe på listen
over informasjon når man først har funnet fram hit, mens andre har plassert det lenger
ned. Hos 6 fakulteter og Studentservice kommer så informasjonen under en tydelig
overskrift «Studieveiledning». Noen fakulteter har laget en mal for et oppsett hvor
studieveiledning introduseres, og som en del av instituttene følger.
Noen fakulteter har utarbeidet oversikter over hvilke veiledere som har ansvar for de
ulike studieprogrammene ved instituttene (årsstudier, masterprogrammer, 2-årige, 5årige, profesjonsutdanninger, doktorutdanning, og veiledere som hjelper til bare med
eksamensrelatert informasjon). Andre oppgir også navn på veiledere for de ulike
fagområdene ved instituttene (for eksempel «Finn din veileder»). Mailadresser er
oppgitt, men i noen tilfeller ikke noe ut over dette.
I andre tilfeller må den som leter etter informasjon, og først går via fakultetenes
nettsider, selv komme på å søke på instituttet der man studerer eller eventuelt har
planlagt å studere. Trykker man på epostadressen til den oppgitte veilederen, kommer
man inn på NTNU Innsida hvor veilederen med kontaktinformasjon (epost) presenteres.
Her stopper også informasjonen, man må ta personlig kontakt for å komme videre. I ett
tilfelle kommer man kun inn på et kart over campus (mazemap) når man trykker på
«Studieveiledning». Dette innebærer at en må møte opp for å treffe studieveileder.
Noen eksempler på variasjoner i informasjonen:
Noen fakulteter har utarbeidet en presentasjon under overskriften «Studieveiledning».
Disse presentasjonene har ulikt innhold. Noen har fyldige tekster som viser at
studentene for eksempel kan få hjelp til «viktige valg i livet», og at det «uansett kan være
lurt å ta en prat med en studieveileder … ». Andre fremhever at veiledning er en
«prosessorientert samtale mellom studieveileder og student» og at «i
studieveiledningen tas det hensyn til individuelle forutsetninger og behov, i den grad
disse har direkte eller indirekte betydning for studiesituasjonen». Dette indikerer at det
kan ytes hjelp og bistand av mer personlig karakter.
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Andre fakulteter formulerer seg mer saksorientert og skriver at de kan gi hjelp i
«studietekniske spørsmål». Det henvises til brosjyrer, informasjonsmateriell og
studiehåndbøker, og til skjemaer som kan brukes i tilfelle en ønsker å klage. Dersom
studentene har faglige spørsmål henvises de til sitt institutt.
For eksempel finner vi fakultetene HF og AB i den første kategorien, mens NT, SVT, IME,
IVT og DMF sine framstillinger ligger nærmere den andre kategorien.
Ved HF-fakultetet er studieveiledning presentert under overskriften «Studieveiledning»
og her er det utarbeidet en tekst som skisserer hvilke utfordringer og eventuelle
problemer som kan oppstå i løpet av studietiden. Dette kan være veivalg mht fag eller
studiested, sviktende motivasjon, problemer med å velge veien videre, det å være ukjent
med rettigheter, forvirret av reglement og forskrifter etc.. I forlengelsen av dette
inviteres det til å «lufte» sine tanker etc.. Dernest presenteres fakultetets
studieveiledere, karriererådgiver og «andre veiledningstilbud» ved NTNU.
En gjennomgang av de 7 instituttenes hjemmesider viser en del variasjon med hensyn til
hvordan studieveiledning kommuniseres. Ved to av instituttene er det ingen tydelig
informasjon, men leter man under «studier» kommer man fram til en generell
mailadresse til «studieveileder». Andre institutt har valgt å vise denne informasjonen
tydelig og «langt fram» med overskrift, hva de kan hjelpe med generelt, og så kommer en
videre henvisning til studieprogrammene med mailadresser til de aktuelle veilederne.
AB-fakultetet har på sin første side en «peker» via «Studentinformasjon» til
«Studieveiledning». Det er utarbeidet en fyldig tekst under overskriften
«Studieveiledning» hvor den enkelte student og dennes studiesituasjon er i fokus.
Fakultetet har i følge den informasjonen som er tilgjengelig på nett ingen egne
studieveiledere, heller ikke ved de 5 instituttene. Det henvises til NTNU sentralt sitt
studieveiledningstilbud som finnes på NTNU Innsida.
NT-fakultetet presenterer sitt studieveiledningstilbud bak førstesiden og via punktet
«Studier» Der kommer det opp en overskrift med «Studieveiledning» hvor man har en
introduksjon som henviser til utfordringer med å studere, gjøre riktige valg, om
betydningen av å få relevant informasjon og om en har «tenkt riktig». Dette munner ut i
å oppgi at studieveilederne kan gi hjelp i studietekniske spørsmål. Det er ikke eksplisitt
nevnt at veiledningsbehov av mer personlig karakter også gis. Det gis så en presentasjon
av studieveilederne ved de 23 instituttene under 4 overskrifter for de ulike
studieprogrammene. Klikker en inn på navnene kommer en oversikt over de ulike
studieveiledernes oppgaver og deres kontaktinformasjon.
Ved SVT-fakultetet er det laget en førsteside som viser: «Studieveiledning ved SVTfakultetet». Det første som kommer fram her er at enten kan en gjøre en timebestilling
(oppgitt telefonnummer og mail for dette), eller det inviteres til personlig oppmøte:
«stikk innom». Så presenteres veiledningstilbudene, men uten at det skisseres noen
spesifikk introduksjon som inviterer tydelig til hva som kan være utfordringene med å
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studere og om dette kan føre til veiledningsbehov (slik som hos for eksempel HF). Det er
laget en liste til studentene med forslag til hva de må tenke gjennom før de oppsøker
veileder. Det vises til veiledningstilbudet sentralt ved NTNU. Det er ingen eksplisitte
«pekere» til de 11 instituttene, studentene må finne ut av dette på egenhånd.
Imidlertid har fakultetet et oppsett på sin informasjon som 8 av instituttene bruker
(identiske oppsett), mens 3 ikke har noen informasjon om studieveiledning overhodet
(her er Senter for Barneforskning inkludert). Et felles oppsett gjør det oversiktlig for
studentene å finne veien videre. Det er også en indikasjon på en arbeidsdeling mellom
fakultetet og instituttene.
Ved IME-fakultetet finner man en annen løsning. Informasjon om studieveiledning ligger
under «For studenter», hvor det primært vises til skriftlig materiell. I faglige spørsmål
vises det videre til instituttet man tilhører. Her finner en studieveiledere for de fleste
studieprogrammene, samt at navnet på fakultetets studieveileder også presenteres i
denne sammenhengen. Men ikke alle instituttene har organisert informasjonen slik.
Enten kan man finne punktet om studieveiledning under «Ansatte» eller «Administrativ
stab», mens i ett tilfelle er det ingen instituttveileder, men det henvises direkte til
Studentservice og tilbudene der.
Ved IVT-fakultetet ligger informasjonen om studieveiledning godt synlig og langt «fram»
under overskriften «Finn din studieveileder». Her finner man mailadressene til program
og instituttveilederne. Et eget punkt «Hva kan vi hjelpe deg med?» nevner flere områder,
det tilbys veiledning både innen saksorienterte og personlige områder, skal man tolke
det som er skrevet. Det henvises også til faglærer dersom spørsmålene er av faglig
karakter.
DMF-fakultetet har sin informasjon om studieveiledning relativt langt ”bak” på sin
hjemmeside under ”Planlegge studiene”. Her kommer overskriften Studieveiledning, og
man er koblet mot Studentservice sin nettside med de tre kategoriene en kan få hjelp til
(få en veileder, kurs og jobb/karriere). Ved de 6 instituttene har man ulike oppsett for
hvor en kan finne studieveileder. Noen steder finner man dette under
kontaktinformasjon, administrativt ansatte, andre steder er det vanskelig å finne noe
informasjon om studieveiledning overhodet.
Informasjonen som formidles på NTNU sentralt sin hjemmeside (Studentservice) gir en
god oversikt i tre deler over hvordan man kan finne i) en veileder, ii) kurs
(studieteknikk og mestring) og iii) veiledning om jobb og karriere.
Noen er med andre ord tydelige på at de kan tilby hele spekteret av det man vil tro går
inn under studieveiledningsbegrepet; informasjon om studieprogram, regler og
forskrifter, studietekniske spørsmål og personlig veiledning. Andre holder seg primært
til det studietekniske, mens personlig veiledning i noen tilfeller nevnes i en rekke med
andre tema av mer saksorientert karakter.
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Denne oversikten gir en pekepinn om at en samordning eller standardisering av
informasjonen ville gjort det enklere å finne fram for studentene.
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II) TEORETISK OG METODISK TILNÆRMING
2. Teoretisk tilknytning - veiledning som fenomen
Den studieveiledningen som tilbys og er tilgjengelig for studenter vil teoretisk sett
kunne plasseres inn under et hjelpeperspektiv. Dette kan begrunnes med at studenten
(veisøkeren) gjerne har et behov for å få hjelp til en utfordring eller et problem som er
knyttet til studiet eller studiesituasjonen, og på bakgrunn av dette oppsøker noen som
kan bistå med dette. Denne personen er da en veileder som har kompetanse til å hjelpe.
I det følgende presenteres det en ramme for og en avgrensing av hvordan vi i denne
undersøkelsen vil betrakte kvaliteter ved veiledning og veiledningsrelasjoner. I alt fem
punkter trekkes fra for å belyse dette.

2.1. Hjelpekontekst
Når vi skal se på innholdet i begrepet veiledning er det hensiktsmessig å starte med et
overordnet begrep, nemlig hjelp. Hjelpeforhold kjennetegnes av en hjelpetrengende, som
ikke selv greier å løse et problem eller utfordring han eller hun står overfor, og av en
hjelper som er villig til å avhjelpe dette behovet (Kvalsund, 1998; Kvalsund og Meyer,
2005; Kvalsund & Allgood, 2009). Begrepet hjelper viser til mennesker som utfører
forskjellige typer hjelp; som støtter og legger til rette, som gir råd og leder på vei, som
pleier, leger og redder liv (Skau, 2013). Vi kan dermed utlede at veiledning er en av flere
måter å hjelpe på - andre måter kan være rådgivning, coaching, mentoring eller
supervisjon. Disse kan kalles beslektede begreper som sorterer under en felles paraply:
hjelp.
Et hjelpeforhold kan imidlertid være komplekst, for eksempel ønsker ikke alle å ta i mot
den hjelp som gis, mens andre er åpne for det. Schein (2011) belyser denne
kompleksiteten og deler hjelp inn i helpful help og unhelpful help. Hans mål er å bidra til
innsikt slik at en person kan yte hjelp når den er etterspurt eller ønsket, og bli i stand til
å ta i mot når hjelp er nødvendig eller tilbudt. Ingen av delene er lett, i følge Schein
(2011). Dette vil være av spesiell interesse i profesjonelle hjelpeforhold. Disse
forholdene vil være en kjerne i vår undersøkelse av studieveiledningstilbudet til NTNUstudentene; hva etterspørres, hvordan gis hjelpen og hvordan tas den i mot?

2.2. Relasjonskompetanse
Kvalsund (2005) er opptatt av at det å gi og motta hjelp er et eksistensielt grunnlag for å
være menneske, vi eksisterer i kraft av de gaver vi gir og får. For å illustrere dette viser
Kvalsund (2005, s. 15) til Desmond Tutus utsagn «I am because I belong» , som
innebærer at relasjoner er viktige og at mennesket blir til i møte med andre. I kraft av
denne forståelsen er egen person sentral i veilederens kompetanse, den personlige
dimensjonen er et bærende element i det å være profesjonell. Det er en forutsetning for
god veiledning at veilederen kjenner seg selv og arbeider med sin egen personlige vekst
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og utvikling. Uten den nødvendige selvinnsikten hos veilederen vil relasjonen kunne
sammenlignes med at en blind hjelper en blind med å finne veien (Kvalsund, 2005).
Relasjonskvaliteten mellom veileder og student virker derved inn på selve
veiledningskvaliteten, og relasjonen må stadig vies oppmerksomhet og være gjenstand
for metakommunikasjon. Dersom veilederen for eksempel bevisst eller ubevisst har en
egen agenda, som eventuelt som er forskjellig fra studentens, vil dette kunne skape
kommunikasjonsforstyrrelser og påvirke veisøkerens muligheter for å få den hjelpen
han trenger.
Skau (2013) henvender seg til profesjonelle hjelpere og peker på at disse beveger seg i
spenningsfeltet mellom makt og hjelp. Dette er et viktig punkt å ha et bevisst forhold til.
Skau (2013) understreker et annet vesentlig poeng, nemlig at en tilnærming til
veiledning må ta hensyn til at fenomener oppleves individuelt. Unnlater man å gjøre
dette, anses veiledningen som utilstrekkelig når menneskelige og sosiale forhold står i
fokus. Betydningen av at den profesjonelle hjelper bryr seg om den andre som person
poengteres, dette ses som selve kjernen i det å være en profesjonell hjelper. Dette
beskrives gjerne som hjelperens personlige kompetanse, men det må understrekes at
dette på ingen måte er en motsats til det profesjonelle.
For å unngå at veiledningen blir tilfeldig må man med andre ord vite både hva man gjør,
hvorfor og hvordan man gjør det man gjør (Tveiten, 2013). Her understrekes
betydningen av å sette egen praksis under lupen.

2.3. Formell og profesjonell
Schein (2011) bruker begrepene uformell hjelp og formell hjelp. Det uformelle knyttes til
selve det å leve; vi utøver og mottar en rekke former for hjelp overfor hverandre i
hverdagen, kanskje uten å tenke over det. Det kan være at du som forelder hjelper
barnet ditt med lekser, at du får dugnadshjelp av venner når du skal bygge platting på
hytta, eller at du hjelper en tilfeldig forbipasserende som har snublet og falt (Schein,
2011).
Den formelle hjelpen derimot sees i nær tilknytning til den profesjonelle, og det er slike
hjelpeforhold, hvor den ene er en profesjonell hjelper, og den andre er en ikkeprofesjonell hjelpmottaker, vi konsentrerer oss om i denne undersøkelsen. Det Skau
(2013) legger i begrepet profesjonelle hjelpere er lønnede hjelpere med en viss formell
kompetanse, og hun understreker at de som mottar denne typen hjelp alltid regnes som
ikke-profesjonelle personer. En slik hjelperrolle er regulert av offentlige rammer og
lover, og gjerne av spesifikk profesjonsetikk som skal ivareta integritet og
menneskeverd.
Veiledning og veiledningssamtaler kan dermed settes inn i en hjelpekontekst og
beskrives som profesjonelle hjelpesamtaler, bestående av noen som yter hjelp og noen
som mottar hjelp. Dette vil være et typiske trekk ved en studieveiledningssituasjon.
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2.4. Veiledning - former og definisjoner
Som vist i vår sammenheng befinner hjelpeformen «veiledning» seg i en hjelpekontekst,
men begrepet veiledning er på den annen side ikke en entydig hjelpform. Den kan deles
inn i flere ulike former for veiledning. Veiledning defineres og beskrives på ulike måter i
faglitteraturen.
Tveitens (2013, s. 21) definisjon av veiledning lyder som følger: «En formell, relasjonell
og pedagogisk istandsettingsprosess som har til hensikt at fokuspersonens
mestringskompetanse styrkes gjennom en dialog basert på kunnskap og humanistiske
verdier». Hun utdyper definisjonen og trekker fram at veiledning kan være kvalifisering,
undervisning og opplæringsvirksomhet, tilrettelegging for læring, utvikling, forandring
og praktisk aktivitet. Det kan også være samtaler mellom yrkesutøvere innenfor en
kontekst, empowering process, relasjonell utdanningsmetode eller samarbeid,
læreprosess for å skape mening, ny forståelse og mulige handlingsalternativer i
profesjonelle sammenhenger. Lauvås & Handal (2014) knytter på sin side veiledning til
kvalifisering til yrkesvirksomhet, og blant mange former for veiledning nevnes kollegial
veiledning, også kalt supervisjon.
Tveiten (2013) snakker hovedsakelig om veiledning av fagutøvere og studenter i faglig
sammenheng, og hevder at når veiledning inngår i faglig virksomhet, må yrkesutøverne
ha et faglig fundamentert innhold i veiledningsbegrepet. Hun argumenterer dessuten for
at veiledningen er både faglig og personlig; faglig fordi fokuspersonen/studenten og
dennes fag/studier/praksis er i fokus, og personlig fordi utøvelse og praksis i stor grad
handler om den som utøver faget/praksisen. Kjernen i veiledning er den samme uansett
hvem man veileder.
Veiledning kan i noen sammenhenger ha et annet utgangspunkt enn det faglige, vi møter
begreper som personlig veiledning, hvor en ser en utvidelse heller enn en innsnevring i
begrepsforståelsen.
Kvalsund & Fikse (2015) hevder at i veiledning står veilederen gjerne «over» studenten,
når det gjelder kunnskap og erfaring, hvilket innebærer at vi står overfor en
asymmetrisk relasjon. De fremhever at denne asymmetrien kan være uheldig hvis den
ikke bidrar til selvstendiggjørende av den hjelpetrengende. Det er dermed viktig å jobbe
for å oppnå en økt balanse i maktforholdet, i retning av en mer symmetrisk relasjon. Et
mål med å lede noen på en vei, kan være at hjelpen gradvis kan trappes ned og at
personen blir mer selvstendig. Sett i et slikt perspektiv må veileders kompetanse også
dekke det etiske området, gjennom bevissthet om at maktaspektet i veiledningen kan
utnyttes manipulativt (Tveiten, 2013). Dette innebærer for eksempel at veiledning tilbys
gjennom invitasjon og dermed er frivillig, og at kontroll og oversikt skal ligge hos
fokuspersonen. Hun hevder at dette krever en metakommunikasjon i veiledningsrelasjonen, og denne må pågå gjennom hele veiledningsløpet (prosessorientert
perspektiv).
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I den foreliggende undersøkelsen om studieveiledningstilbudet til NTNU-studenter var
det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i en forståelsesramme rundt veiledning som
inkluderer både en faglig og en personlig dimensjon.

2.5. Sak og prosess
Hva innebærer en prosessorientert kommunikasjon? Kvalsund (2005) beskjeftiger seg
med coaching i et prosessperspektiv og har fokus på menneskelige prosesser i
coachingkontektsen. Han definerer prosessen som det som foregår rundt enhver
fokusert sak. Selve saken defineres av dens innhold, mens prosessen peker direkte på
personens opplevelse av, eller forhold til saken. I praksis innebærer dette at en
studieveileder må kunne avhjelpe studentens spesifikke utfordringer, og samtidig være
oppmerksom på hvordan utfordringen oppleves av studenten.
For eksempel kan vi se for oss en student som oppsøker veileder fordi det er ønskelig
eller aktuelt å bytte studieprogram. Her kan studieveilederen fokusere på saken, og
spørre hvilket program studenten vil bytte til, vise hvordan dette gjøres, og så er saken
løst. Den prosessorienterte veilederen vil stille spørsmål om hva som ligger bak ønsket
om å bytte, og vil lytte til den typen informasjon som kommer. Dette kan vi kalle mer
personlig kunnskap som studenten har om seg selv. Veilederen vil slik legge til rette for
at studenten lærer noe om seg selv, altså utvikler selvinnsikt, som igjen vil bidra til økt
personlig kompetanse når det for eksempel kommer til å ta valg.
Grendstad (2002) drøfter inngående det han kaller oppdagelsesprosesser knyttet til
læring. Dette har verdi for hjelpekontekster hvor læring er sentralt, slik som
studentveiledning. Det argumenteres for prosesstimulering i bred forstand; jo mer en
elev eller student kan involvere av seg selv i en læringsprosess, jo mer vil de få ut av det
stoffet de arbeider med.

2.6. Begrep og kontekst
I den foreliggende undersøkelsen vil begrepet student vil bli brukt om den som mottar
veiledning (veisøker), mens veileder vil være benevnelsen på den som gir veiledning.
Dette på tross av det interessante faktum at det er mange ulike benevnelser på de som
tilbyr veiledning til studenter ved NTNU (ref Tabell 5). I analysene vil vi holde oss til
samlebetegnelsen veileder.
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2.7. Problemstillinger
Den overordnede problemstillingen for undersøkelsen er:
Hva karakteriserer studieveiledningen som tilbys NTNU-studenter?
For å belyse problemstillingen har vi samlet innspill fra begge parter som inngår i
veiledningsrelasjonen; i) studieveilederne og ii) studenter som har benyttet seg av
veiledning. Begge parters erfaringer og synspunkter vil bidra til å gi et bilde av
situasjonen.
i) Kvaliteten på studieveiledningstilbudet undersøkes gjennom å identifisere hvem
veilederne er, deres formelle og opplevde kompetanse, deres erfaringer,
ansvarsområder og håndteringen av disse, samt deres samarbeidsrelasjoner (utøvelse
av jobben).
Det undersøkes også om det at veilederne arbeider på ulike steder i systemet har
betydning for den veiledningen som gis (sentralt nivå, fakultet, institutt,
studentsamskipnaden). Dette kan sees som uttrykk for organiseringen av dagens
studieveiledningstilbud. Kan vi for eksempel se noen grad av spesialisering av tilbudet,
eller er veiledningstjenesten preget av generalister på tvers av nivåene de er ansatt på? I
denne sammenhengen stilles det spørsmål ved om dagens organisering ivaretar en
tilstrekkelig grad av transparens og derved informasjon til studentene om hvor de kan få
hjelp med ulike spørsmål og utfordringer de måtte ha.
Studieveiledernes aktivitet vurderes opp mot følgende fire hovedområder: 1) det
studietekniske, 2) det personlige og helsemessige, 3) det karriererelaterte og 4)
veiledning av utenlandske studenter på områder som språk og kulturforståelse.
ii) Det andre viktige aspektet i denne undersøkelsen er studentenes erfaringer med og
opplevelse av studieveiledningstilbudet. Intensjonen har vært å finne svar på hvordan
tilbudet kommuniseres til dem, hvor de henvender seg og hva ønsker de veiledning
med? Hvordan opplever de å bli tatt i mot, og opplever de å få relevant hjelp? Deres
inntrykk av veiledernes kunnskap, kompetanse og engasjement vil kommuniseres
gjennom svar på de ulike spørsmålene som stilles.
Disse punktene er ment som indikasjoner på hvilken kvalitet veiledningstilbudet holder,
og om det er hensiktsmessig organisert og kommunisert i forhold til synlighet og
tilgjengelighet for studentene.
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3. Metode
Denne undersøkelsen er todelt. Først ble det gjennomført en kartlegging blant alle som i
en eller annen utstrekning har ansvar for å veilede NTNU-studenter, og som går under
betegnelsen «studieveileder». Det ble valgt å gjennomføre dette som er survey for å
skaffe oversikt over aktiviteten ved alle hoved-instansene som tilbyr studieveiledning
(sentralt nivå, fakulteter og institutter og ved Studentsamskipnaden inkludert
studentprestene).
Den andre delen består av fokusgruppeintervjuer med studenter som har oppsøkt og
benyttet veiledningstilbudet. Det var viktig å få høre studentenes «stemme» og
erfaringer ettersom de er brukere av tilbudene som gis. Det ble lagt opp til at utvalget
skulle representere ulike fakulteter og studiekulturer.
I framstillingen av forskningsmetode blir disse to delene presentert atskilt (pkt 3.1 og
3.2).

3.1. Spørreskjemaundersøkelsen
3.1.1. Utvalg og utvalgsprosedyre

Utvalget til spørreskjemaundersøkelsen ble foretatt ved at arbeidsgruppen for dette
prosjektet laget lister over alle studieveiledere ved 8 fakultet ved NTNU1, samt over
veilederne ved Studentservice. Det ble besluttet å inkludere også veiledere fra SiT Råd
og studentprestens kontor. I alt 218 personer fylte kriteriene for å bli karakterisert som
«studieveileder», selv om dette ikke alltid avspeiles i deres stillingsbetegnelse. De aller
fleste hadde stillinger som var delt mellom ren studieveiledning og andre oppgaver
knyttet til studie- og studentarbeid. De ansvarlige for å lage liste over de aktuelle
veilederne, informerte og oppfordret disse til å delta i undersøkelsen gjennom flere fora
i god tid før spørreskjemaet skulle ut.
3.1.2. Måleinstrument
Det ble laget et strukturert spørreskjema til denne kartleggingen. Noen åpne spørsmål
ble inkludert. Spørreskjemaet ble laget i perioden november 2014 til februar 2015.
Spørsmålene ble utviklet i samråd med arbeidsgruppen for prosjektet for å sikre
validiteten. Det ble ansett som viktig at spørsmålene var relevante og berørte
problemstillinger som kan være aktuelle blant studentveilederne. Skjemaet består av 43
hovedspørsmål med mange underspørsmål. I alt 8 hovedkategorier spørsmål ble laget:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1

Bakgrunnsopplysninger
Veiledningskompetanse
Ansvarsområder
Faglig forankring og kvalitetssikring
Anerkjennelse, støtte og hjelp
Samarbeid med kolleger og nettverk

Representanter for SVT, NT, IME, DMF, IVT, HF, IS, AB. Vitenskapsmuseet er ikke med i undersøkelsen.
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7) Kjennskap til NTNU studentenes veiledningstilbud
8) Om veiledningsfunksjonen ved NTNU – forbedringspotensiale.
Spørsmålene med faste svaralternativer som handler om holdninger og synspunkter er
6-delte. For eksempel spørsmålene i kategorien som handler om veilederes
ansvarsområder om hvor ofte de oppsøkes av studenter som ønsker hjelp: 1=aldri,
2=vært sjelden, 3=sjelden, 4=ganske ofte, 5=ofte, 6=svært ofte.
3.1.3. Datainnsamling og svarprosent
Prosjektet ble godkjent av Personvernombudet (NSD, Norsk Samfunnsvitenskapelige
Datatjeneste). Datainnsamlingen ble så gjennomført ved hjelp av SelectSurvey2 i
perioden februar til mars 2015. Utsendelsen ble administrert av SVT-IT seksjonen til de
som sto på listene over aktuelle studieveiledere og sendt til disse e-postadressene. Det
ble foretatt to purringer. Når datainnsamlingen var avsluttet ble databasen gjennomgått,
og ufullstendig utfylte skjema ble fjernet (42 «non-completers»).
Anonymisering av utvalget ble foretatt ved at informasjon som kunne identifisere
enkeltpersoner (mailadressene) ble fjernet fra databasen av en medarbeider ved SVT-IT
seksjonen før forskerne fikk tilgang til materialet.
Man sto igjen med 120 skjema, en svarprosent på 55. Det har i ettertid blitt drøftet hva
som kunne være årsaken til en så vidt lav svarprosent fra et utvalg som i utgangspunktet
skulle være svært motivert for å bidra med sin kunnskap inn i et endrings- og
utviklingsmotivert prosjekt som dette. En årsak kan være at skjemaet var omfattende og
enkelte rapporterte da også tilbake (mail) at de fant ikke tid i sin arbeidshverdag til å
besvare skjemaet. En annen forklaring kan være at de som mottok skjemaet ikke
identifiserte seg tilstrekkelig som studieveiledere til at de ville være med i
undersøkelsen. For eksempel var følgebrevet stilet slik: «Kjære studieveileder ….».
Denne antakelsen er basert på det faktum at mange av de som veileder studenter kun
har en liten andel av sin stilling til studieveiledning, og at det derved er andre identiteter
som er viktigere (mer administrative oppgaver).
En oversikt over hvordan det endelige utvalget fordeler seg på enhetstilknytning er vist i
Tabell 1 (kolonne 1).

2

SVT-It’s system for spørreundersøkelser på nett.
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Tabell 1: Enhetstilknytning. Prosent av utvalget 1) og svarprosent pr. enhet 2).
Enhetstilknytning
1) Prosent av utvalget
2) Svarprosent pr enhet %
SVT
HF
DMF
NT
IME
IVT
AB
Studentservice
SiT Råd
Internasjonal Seksjon (IS)
Studentpresten
Total

19.2 (23)
15.8 (19)
11.7 (14)
10.0 (12)
8.3 (10)
8.3 (10)
2.5 (3)
15.0 (18)
5.0 (6)
2.5 (3)
1.7 (2)
100 (120)

40.4 %
61.3 %
87.5 %
63.2 %
71.4 %
50.0 %
37.5 %
85.7 %
100 %
33.3 %
100 %
-

En sammenlikning av registerdata over hvor skjemaene ble sendt og den endelige
databasen viser hvor frafallet ligger (Tabell 1, kolonne 2). Det var stor variasjon med
hensyn til hvor villig veilederne ved de ulike stedene var til å svare: Studentprestene og
SiT Råd hadde 100 % svar, DMF hadde en svarprosent på 87.5, fra Studentservice svarte
85.7 %, fra IME var det 71.4 %, HF hadde 61.3 %, NT hadde 63.2 %, IVT hadde 50 %
svar, fra SVT svarte 40.4 %, fra AB svarte 37.5 % og fra IS svarte 33.3 %.
3.1.4. Variablene – modifisering
Utvalgsgruppene
Utvalget i undersøkelsen hører i utgangspunktet til i 5 grupper etter hvor man er ansatt;
1) Studieavdelingen, inkludert Studentservice, 2) Fakultet, 3) Institutt, 4)
Studentsamskipnaden (SiT Råd eller Psykososial helsetjeneste unntatt psykologene) og
5) Studentprestens kontor. Etter at data var samlet inn ble kategoriene omkodet til å bli
4 grupper fordi de to sistnevnte gruppene var små, og ut fra en antakelse om at de i
store trekk har en tilnærmet lik funksjon. Denne firedelingen brukes i de videre
analysene for å identifisere eventuelle likheter og ulikheter mellom de forskjellige
veilederne etter arbeidssted.
Veiledningskvaliteten
Det ble stilt mange spørsmål (items) som skulle gi en oversikt over studieveiledernes
ansvarsområder, og over deres opplevelse av egen kompetanse til å håndtere de ulike
typene henvendelser om hjelp. Det ble også utviklet et par spørsmålsbatterier for å
fange opp et mer overordnet perspektiv på veilederes tilnærming til oppgaven, samt
deres kvalitetssikring av oppgaven (se pkt 1 og 4). Dette gjelder følgende
hovedkategorier spørsmål:
1) Hvordan vil du beskrive din måte å drive veiledning på? (9 items)
2) Hvor ofte oppsøker studenter deg med behov for veiledning som er knyttet til:
31






2.1. Det studietekniske området (9 items)
2.2. Det helsemessige og personlige området (12 items)
2.3. Karriereområdet (9 items)
2.4. Behov for og hjelp med kulturelle og språklige utfordringer (utenlandske
studenter)(6 items)

3) I hvor stor grad føler du deg komfortabel med/kompetent til å håndtere følgende
områder:





3.1. Det studietekniske området (9 items)
3.2. Det helsemessige og personlige området (12 items)
3.3. Karriereområdet (9 items)
3.4. Behov og hjelp med kulturelle og språklige utfordringer (utenlandske
studenter)(6 items)

4) Faglig forankring og kvalitetssikring, hva beskriver din veiledning (14 items).
Det ble først gjort frekvensanalyser av alle disse spørsmålene, og deretter ble det utført
faktoranalyser (PCA med Varimax rotasjon3) for å undersøke om spørsmålsbatteriene
kunne inneholde ulike aspekter (faktorer) som kan belyse veiledernes ansvarsområder
og måter å håndtere studentveiledning på. Med utgangspunkt i faktorene ble det ved
hjelp av Cronbachs alfa4 undersøkt om den indre konsistensen mellom items var
tilfredsstillende. På bakgrunn av dette ble det laget sumvariabler slik at det ble mulig å
analysere for eksempel forskjeller mellom de ulike veiledergruppene (etter
arbeidssted). Disse resultatene angis som gjennomsnittskårer.
I det følgende gis en oversikt over resultatet av faktoranalysene:
NB. I spørsmålene i kategoriene 2 og 3 var det en svarkategori «annet», denne er ikke
inkludert faktoranalysene.
1) Spørsmålene om hvordan veilederne beskriver sin måte å drive veiledning på kom ut
med to faktorer. Et mål på spørsmålenes egnethet til å bli faktorisert viste at denne var
god (KMO 0.7905, de to faktorene forklarer 57.4 % av variansen).
Den ene faktoren betegnes som en «personorientert tilnærming» og inneholder følgende
5 items; jeg lytter mest, jeg er en samtalepartner, jeg gir terapeutisk/psykososial hjelp,
jeg gir hjelp til selvinnsikt, jeg inviterer til oppfølging. En reliabilitetsanalyse viste en god
intern konsistens mellom disse spørsmålene (Cronbachs alfa= 0.82).

Principal Component Analysis. Det ble valgt Varimax rotasjon ut fra en teori om at faktorene var
ukorrelerte (Field, 2009).
4 Reliabilitetsmål (Field, 2009).
5 Kayser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (Field, 2009).
3
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Den andre faktoren er kalt «faktaorientert tilnærming» og inneholder 3 items; jeg gir
faktaopplysninger, jeg hjelper studentene med å løse sine problemer, jeg gir råd.
Cronbachs alfa viste en indre konsistens på 𝛼 =0.53, en litt svak, men likevel akseptabel
verdi i forhold til å lage en sumvariabel. Ett item (jeg holder kurs) passet ikke inn og ble
utelatt fra faktoren.
2) Hvor ofte oppsøker studenter deg med behov for veiledning innen følgende 4 områder.
2.1. Det første punktet om det Studietekniske området kom ut med to faktorer (KMO
0.701, forklart varians er 64.75 %).
Den første faktoren betegnes som «progresjon og studiegjennomføring» (6 items;
utdanningsplaner, gradsoppbygging, eksamen, sykmeldinger, permisjoner,
studieprogresjon). Cronbachs alfa er høy (𝛼 =0.83) og indikerer en god indre konsistens
mellom disse spørsmålene.
Den andre faktoren «studieteknikker og motivasjon» består av 3 items; studieteknikker,
tidsplanlegging, motivasjon. Cronbachs alfa er høy (𝛼 = 0.86), hvilket viser en god indre
sammenheng mellom spørsmålene.
2.2. Det andre hovedpunktet er det Helsemessige og personlige området. Her kom det ut
en faktor som favner alle underspørsmålene (KMO=0.94; 64.6 % forklart varians;
Cronbachs alfa =0.95). Faktoren inneholder 12 spørsmål som favner tema som rus og
spillavhengighet, spiseforstyrrelser, ensomhet, psykiske lidelser og fysiske plager,
søvnløshet, relasjonsproblemer, seksualitet- og samlivsproblemer, forventningspress fra
familie, prestasjons-jag og problemer omkring bolig og økonomi.
2.3. Det tredje punktet er veiledning innen Karriereområdet (9 items). Det kom ut to
faktorer (KMO: 0.880, de to faktorene forklarer til sammen 78.56 % av variansen).
Den ene faktoren er kalt ”studierelatert karriereveiledning” og består av 4 items; valg av
emner i studiet, informasjonsinnhenting om utdanning, utveksling/utenlandsstudier og
andre utdanningsalternativer (utenfor NTNU). Cronbachs alfa viser at sammenhengen
mellom disse spørsmålene er god (𝛼 = 0.88) .
I den andre faktoren ”jobbrelatert karriereveiledning” inngår 5 items;
informasjonsinnhenting med tanke på jobb, jobbalternativer, jobbsøknader/intervju,
anvendelse av egen utdanning, karriereplanlegging. Den indre konsistensen er høy (𝛼 =
0.93).
2.4. Det fjerde punktet handler om utenlandske studenters behov for veiledning og kom
ut som en faktor (KMO 0.790, faktoren står for 66.19 % av variansen), og består av
følgende 6 items; språkproblemer, kulturforståelse, religion og livssynsspørsmål,
kjønnsrolleproblematikk, forventningspress fra familie mht utdanningsvalg, familiens
normer og regler versus det studentsosiale. Cronbachs alfa er høy (𝛼 =0.89).
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3) I hvor stor grad føler du deg komfortabel med/kompetent til å håndtere følgende 4
områder. Disse faktorene kom ut helt identisk med spørsmålene om hvor ofte studenter
oppsøker veileder med de aktuelle områdene.
3.1. Det første punktet er det Studietekniske området, og her kom det ut to faktorer
(KMO=0.775, forklart varians er 73.74 %). Den første faktoren «progresjon og
studiegjennomføring» består av 6 items; utdanningsplaner, gradsoppbygging, eksamen,
sykmeldinger, permisjoner, studieprogresjon. Cronbachs alfa er høy (𝛼 =0.90).
Den andre faktoren «studieteknikker og motivasjon» består av 3 items; studieteknikker,
tidsplanlegging, motivasjon, og disse har en god indre konsistens som viser en
Cronbachs alfa på 0.90.
3.2. Det andre punktet er det Helsemessige og personlige området. Her kom det ut en
faktor som favner alle aspektene (KMO=0.943, forklart varians er 74.52 %). Denne
faktoren består av 12 items som handler om rus og spillavhengighet, spiseforstyrrelser,
ensomhet, psykiske lidelser og fysiske plager, søvnløshet, relasjonsproblemer,
seksualitet-og samlivsproblemer, forventningspress fra familie, prestasjonsjag og
problemer omkring bolig og økonomi. Cronbachs alfa viser en høy indre sammenheng
mellom spørsmålene (𝛼 = 0.97).
3.3. Det tredje punktet er Karriereområdet (9 items). Det kom ut to faktorer:
(KMO=0.890, og de to faktorene forklarer 79.87 % av variansen i faktoren).
Den første faktoren ”studierelatert karriereveiledning” består av 4 items; valg av emner
i studiet, informasjonsinnhenting utdanning, utveksling/utenlandsstudier, andre
utdanningsalternativer (𝛼 = 0.88).
Den andre faktoren ”jobbrelatert karriereveiledning” består av 5 items;
informasjonsinnhenting med tanke på jobb, jobbalternativer, jobbsøknader/intervju,
anvendelse av egen utdanning, karriereplanlegging (𝛼 = 0.93).
3.4. Det fjerde punktet handler om veilederne føler seg komfortabel/kompetent med
Utenlandske studenters behov for veiledning, og dette kom ut med en faktor
(KMO,=0.854, forklart varians 82.64 %). Faktoren består av 6 items; språkproblemer,
kulturforståelse, religion og livssynsspørsmål, kjønnsrolleproblematikk,
forventningspress fra familie mht utdanningsvalg, familiens normer og regler versus det
studentsosiale. Cronbachs alfa er høy (𝛼 =0.95).
4) Det fjerde hovedområdet spørsmål handler om Faglig forankring og kvalitetssikring
av veiledningen. Veilederne skulle ta stilling til 14 enkeltutsagn (items) i form av om de
var enige eller uenige. Det kom ut to faktorer (KMO=0.794, forklart varians er 41.53 %).
Det ble besluttet å bruke bare faktor 1 i de videre analysene ettersom disse spørsmålene
mer direkte fanger opp det som kan forstås som kvalitetssikring av veiledningen.
Faktoren inkluderer 10 items (jeg er godt forberedt til veiledningene, veiledningen min
er forankret i teori, jeg benytter kartleggingsverktøy som karriere- og
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personlighetstester, jeg benytter samtalemetodikker som MI og LØFT, jeg har et klart
mål med veiledningene, jeg benytter gjerne kolleger for å observere mine samtaler, jeg
benytter gjerne film og lydopptak for å observere mine samtaler, jeg tar meg tid til å
analysere og reflektere etter veiledningene, jeg har et system hvor jeg registrerer
samtalene, jeg ber gjerne studenten om en tilbakemelding på veiledningen). Cronbachs
alfa er høy (𝛼 =0.85).
Faktor 2 kom ut med 3 av de 4 de resterende items. Ett av spørsmålene hadde en
faktorladning under 0.30 og ble utelatt av den grunn (jeg bruker gjerne mine egne
erfaringer i samtalene). De resterende handler mer om møtet med studenten (jeg prøver
å være mest mulig objektiv i min veiledning, jeg takler godt å ta samtaler på sparket, jeg
ber gjerne studenten ta kontakt igjen etter behov). Dette betyr ikke at disse spørsmålene
er irrelevante eller uviktige, men de var litt på siden av det temaet som var i fokus. En
frekvensoversikt over svar på alle disse spørsmålene er med i rapporten under punktet
”Faglig forankring og kvalitetssikring” i kategorien ”Møtet med studentene” (Tabell 42).
3.1.5. Analysemetoder og framstilling av resultatene
I denne undersøkelsen var det av interesse å skaffe en oversikt over hvem veilederne er,
deres kompetanse og erfaringer, om utbredelsen av en rekke fenomener knyttet til selve
veiledningsjobben, og det var interesse for å se om det er forskjeller mellom veiledere
etter hvor de har sin arbeidsplass.
Det ble kjørt frekvensanalyser av alle spørsmålene. Dernest ble det i noen tilfeller brukt
kjikvadratanalyse for å undersøke sammenhengen mellom gruppetilhørighet og svar på
enkeltspørsmål som for eksempel antall års veiledererfaring6.
For å teste hypoteser om forskjeller mellom de fire gruppenes gjennomsnittkårer på
sammensatte faktorer (for eksempel hvor ofte de får henvendelser fra studenter innen
”det studietekniske området”), ble det kjørt variansanalyse (enveis Anova)7. Bonferroni
er valgt som post hoc test. Denne viser hvor forskjellene mellom grupper ligger, og ligger
til grunn for kommentarene i teksten hva angår dette. Anova sammenlikner
gjennomsnittskårer. Det kan imidlertid skjule seg mye informasjon i slike skårer, det er
derfor oppgitt standardavvik (Std.d.) og minimum-maksimumskårer i tabellene, slik at
variasjoner også innen gruppene kommer fram.
Det ble utført en lineær regresjonsanalyse for å undersøke hvilke faktorer som eventuelt
predikerer studieveiledernes følelse av å håndtere de ulike områdene som studenter
trenger hjelp med.
En del av de spørsmålene som er vist som gjennomsnittskårer i teksten
(studieveiledernes ansvarsområder og om de føler seg komfortabel og kompetent med
samme) er også vist som frekvensfordelinger på enkeltspørsmålene (items) i tabeller

6
7

Ringdal (2007), s 277-282.
Field (2009)
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som ligger i Appendix . Disse viser fordelingen for utvalget under ett. Disse tabellene er
vist til som «Tabell x App» i teksten.
De åpne spørsmålene er behandlet slik at ulike kategorier svar (tema) trer fram og
illustreres med sitater.
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3.2. Intervjuundersøkelsen
Det ble tidlig i prosjektet pekt på at studentenes stemmer måtte høres. Mange studenter
har gjort seg erfaringer med studieveiledning, og det var derfor naturlig å ta inn deres
perspektiv for å få et tydeligere bilde av hvordan studieveiledningstilbudet fungerer. Det
ble besluttet å gjennomføre intervjuer med studenter som har fått veiledning, for å få
dypere innsikt i hvordan dette ble opplevd.
3.2.1. Fokusgruppeintervju
Intervjuer åpner mulighetene til å få innsikt og utfyllende informasjon (Farr, 1982), man
kommer dypere og mer konkret ned i problemstillinger av kvalitativ art, enn det man
oppnår ved å bruke for eksempel spørreskjema og kvantitative analyser. En kvalitativ
tilnærming kan dessuten bidra til at man får ideer til å utvikle nye tiltak
(www.helsebiblioteket.no, 2015), noe som nettopp gjorde metoden velegnet for vårt
formål.
I stedet for å intervjue studenter en og en, ble det besluttet å gjøre
fokusgruppeintervjuer. Dette er en intervjuform som i sitt vesen er uformell, det åpnes
for utveksling av synspunkter, erfaringer og ideer, og eventuelt også for diskusjoner
(Gaskell, 2003). Det å ha vært hos studieveileder med sine problemer kan være
vanskelig å snakke fritt om dersom man sitter i en en-til-en situasjon med en forsker.
Ideen med å intervjue studentene i gruppe var å skape en «friere» situasjon, preget av
samtale, hvor fokus ikke skulle være på en person gjennom hele intervjuet. Ifølge Gaskell
(2003) vil en i fokusgruppeintervjuer tone ned forskjeller mellom personene som er
tilstede i og med at alle får slippe til med sin stemme.
Et fokusgruppeintervju er et strukturert intervju hvor en eller to personer leder et
intervju med et visst antall deltakere. Tanken var at man gjennom
fokusgruppeintervjuene lettere kunne se sammenhenger, eventuelt manglende
sammenhenger, mellom studieveiledningens intensjon og dens virkning slik det er i dag,
samt kunne trekke viktig lærdom ut med tanke på fremtidig utvikling og organisering av
studieveiledningstilbudet til studentene ved NTNU.
Et annet argument for å velge fokusgruppeintervju var ressurshensyn (tid- og
økonomi). Det var ikke aktuelt å gjennomføre et stort antall intervjuer med
enkeltstudenter, ei heller å gjøre en kartlegging i form av et spørreskjema til studenter
som har fått veiledning. Vi ønsket likevel å få tilgang på relevant og spesifikk kunnskap
om opplevelser med studieveiledning, og fokusgruppeintervjuer ble valgt fordi de anses
som hensiktsmessige for raskt å kunne nå ut til relativt mange (Kamberelis &
Dimitriadis, 2013, s. 3).
3.2.2. Utvalg og utvalgsprosedyre
Utvalget bestod av totalt 17 personer, 6 menn og 11 kvinner. De var alle bachelor – eller
masterstudenter ved NTNU, på ulike stadier i sitt studieløp. I alt 14 av personene var
norske og brukte norsk som samtalespråk på fokusgruppeintervjuet, mens én gruppe på
3 stykker var utenlandske studenter hvor intervjuet foregikk på engelsk. Ingen av disse
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studentene hadde engelsk som hovedspråk. Alle de tre internasjonale studentene var
masterstudenter, og representerte henholdsvis samfunnsvitenskapelig område og
sivilingeniørstudier.
De aktuelle studentene til fokusgruppeintervjuene ble rekruttert via studieveilederne i
arbeidsgruppen for dette prosjektet. Deltagelsen skulle være frivillig, og felles for
studentene skulle være at de faktisk hadde vært til studieveiledning. Det ble ikke stilt
krav til hvor mange ganger de skulle ha mottatt veiledning, hvor veiledningen hadde
foregått, eller hvor positiv eller negativ erfaringen hadde vært. Det ble heller ikke lagt
opp til å oppnå lik kjønnsfordeling. Studentene skulle ikke oppgi navnet sitt i
gruppeintervjuet, de ble heller ikke bedt om å oppgi hvilket studium de gikk på, og de
beholdt dermed sin anonymitet i undersøkelsen. Et antall på 4 – 6 studenter i hver
gruppe ble sett som ideelt, og det ble forsøkt å sette sammen grupper med mest mulig
likhet med hensyn til hvor de hadde sin erfaring fra. En så for seg at en slik gruppe
kunne bestå av 4 – 6 studenter som alle hadde sin erfaring fra eksempelvis SVTfakultetet, Studentservice eller Internasjonal Seksjon. Et mål med utvalget var også at
flest mulig av fakultetene ved NTNU skulle være representert i utvalget. Det var ønskelig
å få til én egen gruppe med studenter fra Det medisinske fakultet, samt én med
internasjonale studenter. Man hadde en hypotese om at de utenlandske studentene ville
ha spesielle utfordringer knyttet til henholdsvis studieprogram, og til språk – og
kulturforskjeller mellom hjemland og Norge.
3.2.3. Intervjuguiden
I samarbeid med arbeidsgruppen av studieveiledere ble det utviklet en intervjuguide til
fokusgruppeintervjuene. Denne ble utarbeidet tematisk og bygget opp rundt begrepene
kommunikasjon, organisering og kvalitet, sett ut fra studentenes erfaringer. Under hvert
tema ble det utarbeidet mange underspørsmål hvor vi ønsket å spørre både om deres
personlige erfaringer, samt om hva de kjente til mer generelt av veiledningstilbudet som
finnes.
Et eksempel på spørsmål fra intervjuguiden på området kommunikasjon og som direkte
berører studentenes personlige erfaring, var:
.. Hva er din erfaring med veiledning?
Dette ble videre utdypet med spørsmål som;
.. Hvilken type veiledning har du oppsøkt/fått?
.. Hva gjorde at du bestemte deg for å ta kontakt med en studieveileder?
På et mer generelt nivå spurte vi om hva studentene faktisk kjenner til av de ulike
tilbudene om veiledning til studenter ved NTNU, for eksempel:
..Vet du at du kan få, og hvor du kan få, hjelp med karrierespørsmål, med tekniske
utfordringer, med problemer på det psykososiale området osv.?
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Når det gjaldt området organisering av veiledningstilbudet, ble det eksempelvis spurt
om:
.. Hvordan kom avtalen med studieveilederen i stand? Eller
.. Bestilte du time, eller stakk du bare mer spontant innom og banket på døren?
Vi spurte også om hvor samtalen foregikk geografisk, og hvordan de fysiske omgivelsene
var organisert.
Et annet interessant område vi ønsket informasjon om, var knyttet til kvaliteten i
studieveiledningen. Her ble det stilt spørsmål som;
.. Hvordan opplevde du samtalen/veiledningen?
.. Hvilke forventninger hadde du i forkant av veiledningen?
.. Fikk du hjelp med det du kom til veiledning for?
.. Var det noe du savnet i veiledningen?
3.2.4. Gjennomføring av intervjuene
Hver enkelt student skulle kompenseres med et gavekort på studentkantinen for at de
stilte opp. Alle studentene som hadde meldt seg til intervju ble kontaktet via en
invitasjonsmail (vedlegg 3), hvor vi bad dem til å sette av 1 – 2 timer til intervjuet.
Intervjuene foregikk i en periode på 2 uker i april 2015, med to intervjuer den ene uken
og ett i hver av de neste to ukene. Studentene møtte opp på IVR på Dragvoll, på et eget
rom hvor alle satt samlet rundt et bord.
Vi gjennomførte fire gruppeintervju med 3 – 6 deltagere på hver gruppe, til sammen 17
personer, tre med norske og ett med internasjonale studenter. På tre av intervjuene var
begge forskerne til stede, på det siste én av oss. Den ene av oss hadde hovedansvar for å
stille spørsmål og drive samtalen fremover, mens den andre hadde frihet til å supplere
eller kommentere underveis. Varigheten på intervjuene ble fra 60 til 90 minutter, og alle
samtalene ble i sin helhet tatt opp på lydbånd. Det å benytte fokusgruppeintervju må
beskrives som vellykket. Det kom fram mye informasjon, og stemningen i gruppene var
preget av åpenhet, refleksjon og meddelsomhet.
3.2.5. Frafall
I utgangspunktet fikk vi en liste med navn på 31 frivillige studenter som utvalget skulle
velges fra. Planen var å sette sammen fokusgruppene etter fakultetstilhørighet, men
dette viste seg å by på problemer ettersom det ble noe frafall fra det som var det
opprinnelige utvalget. I praksis viste det seg at noen av de som hadde meldt seg frivillig,
av ulike årsaker likevel ikke kunne komme på det aktuelle tidspunktet, mens noen
svarte ikke på den konkrete invitasjonen til gruppeintervju. Andre takket ja og bekreftet
at de skulle komme på avtalt tidspunkt, men uteble fra intervjuet på kort varsel, eller de
uteble uten å melde fra. Vi måtte derved supplere listen over utvalget et par ganger for å
få nok deltakere. Dette resulterte i at fokusgruppene ble faglig mer sammensatt enn i
planen var, og heller ikke alle fakultetene ble representert i undersøkelsen. Vi manglet
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studenter fra Det medisinske fakultet (DMF) og fra Fakultet for arkitektur og billedkunst
(AB)8.
Det betyr at studenter med erfaring fra fem av NTNUs fakulteter var representert i
fokusgruppeintervjuene. Her kan også nevnes at studenter fra både campus Gløshaugen
og campus Dragvoll var representert i undersøkelsen, noe som ofte betraktes som to
ulike studiekulturer. De internasjonale studentene ble intervjuet samlet i en gruppe.
3.2.6. Fordeler og ulemper
En av fordelene med fokusgruppeintervjuer kan være at de åpner for mer informasjon
enn det intervjuer med enkeltpersoner gjør (Gaskell, 2003; www.helsebiblioteket.no,
2015). Ved at det legges til rette for å snakke sammen vil det oppstå en dynamikk mellom
medlemmene i gruppen, en dimensjon som kan ses på som en tilleggsverdi (added value)
for forskeren. Dette bekreftes av vår erfaring.
Å sitte i en gruppe hvor deltakerne skifter på å ha ordet kan også gi mer rom for å tenke
og reflektere underveis enn et individuelt intervju ville gjort. En kan velge å gå litt ut og
inn av samtalen etter behov, for eksempel trekke seg litt tilbake for å tenke seg om og
melde seg på igjen når en har tenkt ferdig og har noe en vil si. Gjennom de andres
innspill kan den enkelte deltaker også komme på nye ideer som ellers ikke ville dukket
opp, noe nytt skapes i gruppen, og slik kan en gruppesamtale stimulere på en kreativ
måte.
Muligheten for umiddelbar respons og direkte tilbakemelding er til stede i et
fokusgruppeintervju. På samme måte kan man der og da stille oppklarende spørsmål og
rydde misforståelser av veien. På den andre siden kan en også se for seg at noen i en slik
gruppe kan ha en tendens til å dominere, slik at andre ikke så lett slipper til orde. Dette
understreker betydningen av struktur og styring i gruppen, det er lederens oppgave å
sørge for at alle stemmer blir hørt og at tiden mellom ytringene blir fordelt. I våre fire
grupper fungerte dette godt, alle var aktive og deltok i samtalene. Det var vårt inntrykk
at de studentene som deltok hadde meldt seg på fordi de var engasjert og hadde noe de
ville si. Studentene var nye for hverandre da de kom til intervjuene, likevel tok det ikke
lang tid før de var i gang med å fortelle om sine erfaringer og svare på våre spørsmål. En
av oss styrte ordet og passet på at alle fikk komme med sine innspill, og at tiden ble
noenlunde fordelt mellom medlemmene.
I den ene gruppen ble det ekstra mye dialog da det etter hvert ble klart at fire av de seks
medlemmene hadde en rekke felles erfaringer av mer sensitiv karakter, og hadde søkt
hjelp og veiledning for dette. Denne åpenheten virket positivt på dynamikken i gruppen.
Det var tydelig at studentene stimulerte hverandre til å reflektere godt både over sine
behov og sien sine veiledningserfaringer.

8

Vitenskapsmuseet var ikke inkludert i undersøkelsen.
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3.2.7. Analyse og framstillingsformer
Fokusgruppeintervjuene ble transkribert. Deretter ble de gjennomgått og systematisert
med tanke på å kategorisere responsene i henhold til de tre hovedområdene som var
utgangspunktet for denne undersøkelsen; hvordan studentene oppfatter at
veiledningstilbudet er kommunisert, organiseringen av tilbudet og kvaliteten på den
hjelpen de fikk.
I analyseprosessen ble det lagt vekt å fange opp variasjoner i studentenes responser, og
disse illustreres ved hjelp av sitater under de tre hovedoverskriftene. Forbindelseslinjer
trekkes til parallelle resultater og tema som kom fram gjennom kartleggingen.
I framstillingen av intervjumaterialet er det lagt vekt på å gi en fyldig beskrivelse av
studentenes erfaringsunivers, det er derfor gitt en omfattende presentasjon av sitater.
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III) EMPIRISK DEL
4. Resultater fra kartleggingen - veiledernes stemme
Gjennom disse resultatene forsøker vi å gi svar på spørsmålet om hva som
karakteriserer studieveiledningen som er tilgjengelig for NTNU-studentene, primært i
forhold til organisering og kvalitet.
I det følgende presenteres resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen, og det er mange
forhold som berøres. Framstillingen følger hovedområdene i spørreskjemaet. Først blir
det gitt en oversikt over hvem veilederne i undersøkelsen er, dernest gis en oversikt
over deres utdanning, praksis og veiledningskvalifikasjoner. Den største delen av
datamaterialet handler om veiledernes ansvarsområder og hvordan de opplever sin
kompetanse i forhold til disse. Inkludert i dette hovedområdet er også en rekke
spørsmål som handler om hvordan veilederne kvalitetssikrer sitt arbeid med
studentene. Dette er kalt kvalitetssikring og faglig forankring.
Et punkt som man antar også har betydning for veilederne er i hvor stor grad de
opplever at deres arbeid og innsats blir verdsatt og «sett» både blant studenter, nære
kolleger, ledelse og oppover i NTNU-systemet. Dette handler om anerkjennelse. I denne
sammenhengen spørres det også etter hva man gjør som veileder dersom man selv
trenger støtte og hjelp i en krevende jobb, hvor utfordringene er mange.
Til sist presenteres resultatene fra spørsmål som handler om hvor kjent respondentene
er med det systemet de er en del av, og om hvordan de ser på veiledningsfunksjonen ved
NTNU.

4.1. Bakgrunnsopplysninger
I dette avsnittet presenteres en del opplysninger som viser hvem veilederne i denne
undersøkelsen er. Kjønn, alder, arbeidssted, stillingsbetegnelse og ansettelsesforhold tas
opp.
4.1.1. Kjønn og alder
I dette datamaterialet er det 71.4 kvinner og 28.6 prosent menn (Tabell 2).
Tabell 2: Kjønnsfordeling. Prosent (N=119).
Kjønn
Kvinner
Menn
Total

Prosent (N)
71.4 (85)
28.6 (34)
100 (119)

De fleste respondentene er i alderen 31-50 år (Tabell 3). Gjennomsnittsalderen er 41 år
og aldersspredningen er stor (26 år-64 år, St.d 9.4 år).
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Tabell 3: Aldersfordeling. Prosent (N=120).
Alder
30 år og under
31-40 år
41-50 år
Over 50 år
Total

Prosent (N)
11.1 (13)
38.5 (45)
35.9 (42)
14.5 (17)
100 (120)

4.1.2. Arbeidssted, stillingsbetegnelse og ansettelsesforhold
De aller fleste som besvarte spørreskjemaet oppgir at de er studieveiledere på
institutter (48.7 prosent), mens noe over en firedel har sitt arbeidssted på fakultetene
(26.2 prosent). Studieavdelingen og Studentservice er representert med 18.5 prosent i
denne undersøkelsen. Veiledere fra Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT
Råd/Psykososial helsetjeneste) utgjør 5 prosent av datamaterialet, mens veiledere hos
Studentpresten utgjør 1.7 prosent (Tabell 4).
Tabell 4: Arbeidssted. Prosent (N=119).
Arbeidssted
Studieavdelingen, inkl. Studentservice
Fakultet
Institutt
Studentsamskipnaden (SiT)
Studentpresten
Total

Prosent (N)
18.5 (22)
26.2 (31)
48.7 (58)
5.0 (6)
1.7 (2)
100 (119)

Datamaterialet viser at de aller fleste veilederne er tilsatt i stillinger som førstekonsulent (41.2 prosent) eller seniorkonsulent (31.4 prosent). Om lag 21 prosent har
rådgiverstillinger, mens kun en person oppgir å være ansatt i konsulentstilling (Tabell
5).
Tabell 5: Stillingsbetegnelse. Prosent (N= 102).
Stillingsbetegnelse
Konsulent
Førstekonsulent
Seniorkonsulent
Rådgiver
Seniorrådgiver
Total

Prosent (N)
1 (1)
41.2 (42)
31.4 (32)
21.6 (22)
4.9 (5)
100 (102)

Av de 18 som ikke besvarte det ferdig strukturerte spørsmålet om stillingskategorier,
oppgav i alt 12 andre stillingsbetegnelser (førstelektor, førsteamanuensis, professor,
senioringeniør, helsesøster, kontorsjef, seksjonssjef, studentprest). De fleste som deltok i
undersøkelsen har fast stilling (89 prosent), mens om lag 11 prosent er midlertidig
ansatt (Tabell 6).
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Tabell 6: Ansettelsesforhold. Prosent (N=119).
Ansettelsesforhold
Midlertidig
Fast
Total

Prosent (N)
10.9 (13)
89.1 (106)
100 (119)

4.2. Utdanning og kvalifikasjoner
I dette avsnittet gis et bilde av hvilken grunnleggende utdanning, erfaring og
kvalifikasjoner studieveilederne har. Det blir også vist omfanget av veiledningsfaglige
kurs og etterutdanninger de har gjennomført.
4.2.1. Generelt utdanningsnivå
De aller fleste studieveilederne i dette utvalget har høyere utdanning. Kun 4.2 prosent
har videregående skole som høyeste utdanningsnivå, mens resten har grader fra
høgskole eller universitet. Veiledere med mastergrad/hovedfag er den hyppigst
forekommende gruppen (65.8 prosent), 7.5 prosent har doktorgrad (Tabell 7). Det er
ingen forskjeller etter hvor veilederne arbeider i dette spørsmålet.
Tabell 7: Høyeste utdanning. Prosent (N=120).
Høyeste utdanning
Videregående skole
Høgskoleutdanning (3-4 årig)
Bachelor/cand. mag
Mastergrad/hovedfag
Doktorgrad
Total

Prosent (N)
4.2 (5)
5.0 (6)
17.5 (21)
65.8 (79)
7.5 (9)
100 (120)

4.2.2. Veiledningsfaglige kvalifikasjoner – erfaringer og skolering
Veilederne har i gjennomsnitt totalt sett 9.3 års erfaring med denne typen oppgaver, og
spesifikt har de i gjennomsnitt 6.9 års erfaring med NTNU-studenter. Det er imidlertid
stor variasjonsbredde her (hhv 0-30 år og 0-27 år)(Tabell 8).
Tabell 8: Erfaring med veiledning: totalt (N=117) og ved NTNU (N=120). Prosent.
Veiledererfaring
Gjennomsnitt
3 år og under
4-10 år
11-20 år
Over 20 år
Total

Totalt
9.3 år
24.8 (29)
41.9 (49)
26.5 (31)
6.8 (8)
100 (117)
Spredning 0-30 år

Ved NTNU
6.9 år
34.2 (40)
48.7 (57)
15.4 (18)
1.7 (2)
100 (120)
Spredning 0-27 år

Det ble videre undersøkt om det er forskjeller mellom de ulike gruppene når det gjelder
antall års erfaring etter hvor de har sitt arbeidssted. På spørsmålet om erfaring med
veiledning av NTNU-studenter var det ingen forskjeller. På spørsmålet om deres totale
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erfaring med veiledning var det forskjeller mellom gruppene etter hvor de arbeider
(Tabell 9).
Tabell 9. Total erfaring med veiledning etter arbeidssted. Prosent (N=115).
Total veiledererfaring
Studieavdelingen/
Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
Χ2=19.961, p< 0.05

3 år eller
mindre
9.5 (2)

4-10 år

11-20 år
14.2 (3)

Over
20 år
19.0 (4)

51.1 (12)

20.0 (6)
37.5 (21)
0.0 (0)
25.2 (29)

36.7 (11)
37.5 (21)
50.0 (4)
41.7 (48)

Totalt
100 (21)

40.0 (12)
21.4 (12)
37.5 (3)
26.1 (30)

3.3 (1)
3.6 (2)
12.5 (1)
7.0 (8)

100 (30)
100 (56)
8.0 (8)
100 (115)

For eksempel ser vi av tabell 9 at en stor andel av de fakultetsansatte (43 prosent) har
lang erfaring (11-20 år og over 20 år), mens blant de instituttansatte er det færre med
tilsvarende erfaring (25 prosent). Det er også ved instituttene at vi finner de «ferskeste»
veilederne (37.5 prosent har 3 års erfaring eller mindre). Den største andelen ansatte i
Studieavdelingen/Studentservice (51.1 prosent) har 4-10 års erfaring, mens over 33
prosent har lang erfaring (over 11 år). Blant veilederne fra SiT Råd/Studentprestene har
også alle lang erfaring (50 prosent har 4-10 års erfaring, resten har over 11 års
erfaring).
Det kom fram gjennom denne undersøkelsen at det å være veileder for studenter for
manges vedkommende er en oppgave som kombineres med andre arbeidsoppgaver.
Totalt sett utgjør studentveiledningen gjennomsnittlig i 34.6 prosent av stillingene. En
variansanalyse viser at det er forskjeller mellom veilederne etter hvor de er ansatt
(Tabell 10).
Tabell 10: Andel av nåværende stilling til veiledning, etter arbeidssted. Gjennomsnitt (%). Enveis
Anova (N=118).
Andel av stillingen til
studieveiledning
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt

N
22
31
57
8
118

Gj. snitt
%*
50.4
28.1
27.9
64.4
34.6

Std.d
29.99
19.01
20.73
24.42
25.23

Min-Max
%
10-100
1-70
1-100
30-100
1-100

F=10.820, df: 3,117; sig= 0.000. *6.7 prosent har fullstilling som studieveileder i utvalget sett under ett.

Tabell 10 viser at det er SiT Råd/Studentprestene som har størst andel til veiledning i
stillingene sine (64.4 prosent, varierer fra 30-100 prosent). Dernest kommer
Studieavdelingen/Studentservice som i gjennomsnitt har 50.4 prosent til
studentveiledning (varierer fra 10-100 prosent). De som arbeider på fakultetene og
instituttene har mindre tid til veiledning (begge har om lag 28 prosent i gjennomsnitt, og
det varierer med hhv 1-70 prosent og 1-100 prosent). Data viser ikke om de som har
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liten prosentandel eventuelt samler opp tiden og for eksempel setter av mer konsentrert
tid til veiledning i perioder.
En framstilling av hvordan andel av stillingen til veiledning fordeler seg på ulike
kategorier vises i Tabell 1 App. Her trekkes blant annet fram at kun de færreste har
fulltidsstilling med veiledning (6.7 prosent).
På spørsmålet om respondentene har tatt ulike veiledningsfaglige utdanninger og/eller
kurs (Tabell 11) hadde respondentene anledning til å svare på flere kategorier
utdanninger. Det kommer fram at veilederne ved Studieavdelingen/Studentservice er de
som i størst grad (46.2 prosent) har bachelorgrad/cand.mag utdanning innen
veiledning. I denne gruppen er det også 53.8 prosent som har mastergrad/hovedfag
innen dette fagområdet. Videre har 29 prosent enkeltstående kurs fra høyere utdanning,
45.8 prosent har kurs fra private arrangører, 19.4 prosent har tatt kurs i regi av
veiledernettverket KNUS. Kun 6.8 prosent oppgir at de ikke har noen form for
veiledningsfaglig utdanning.
Blant de ansatte ved fakultetene har 23.1 prosent en bachelor/cand.mag grad innen
veiledning. 7.7 posent oppgir at de har mastergrad, 25.8 prosent har enkeltstående kurs
fra høyere utdanningsinstitusjoner, mens samme andel har tatt kurs hos private
arrangører. Over 37 prosent av de fakultetsansatte veilederne har også benyttet tilbudet
om KNUS-kurs, mens 13.6 prosent ikke har noen form for veiledningsfaglig utdanning.
Ved instituttene er det 15.5 prosent som har utdanning på lavere grads nivå, mens 23.1
prosent har veiledningsfaglig skolering på master/hovedfagsnivå. I alt 29 prosent har
tatt enkeltstående kurs fra høyere utdanning, 12.5 prosent har tatt kurs hos private
arrangører, over 40 prosent har benyttet KNUS-tilbudene, mens blant de som ikke har
noen form for veiledningsfaglig utdanning er denne gruppen veiledere i flertall (over 77
prosent).
Til sist ser vi at veilederne ved SiT Råd/Studentprestene er andelsvis likt fordelt på
bachelor-, master-, u & h-kurs (15-16 prosent innen de ulike utdanningskategoriene). De
er lite representert på KNUS-kurs (3 prosent) eller blant de som ikke har noen
utdanning (2.3 prosent).
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Tabell 11: Andel som hadde tatt ulike typer kurs/utdanninger etter hvor de jobber. Flere
svaralternativer mulig. Prosent (N).

Studieavd/
Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/
Studentprest
Total % (N)

Bachelor
-nivå

Masternivå

Private
arrangører
45.8 (11)

KNUS

Ingen
utdanning*)

53.8 (7)

Enkelte
kurs
U&H
29.0 (9)

46.2 (6)

19.4(13)

6.8 (3)

23.1 (3)
15.4 (2)
15.4 (2)

7.7 (1)
23.1 (3)
15.4 (2)

25.8 (8)
29.0 (9)
16.1 (5)

25.0 (6)
12.5 (3)
16.7 (4)

37.3 (25)
40.3 (27)
3.0 (2)

13.6 (6)
77.3 (34)
2.3 (1)

100 (13)

100 (13)

100 (32)

100 (24)

100 (68)

100(44)

Multippel responstabell. *)Alle gruppene sett under ett viser at det er nesten 37 prosent som ikke har noen
form for veiledningsfaglig utdanning.

Av de som opplyser at de har gjennomført enkeltstående kurs, har de fleste tatt 1-2 kurs
(Tabell 12). Blant de som har valgt å ta kurs innen høyere utdanning
(høgskole/universitet), har 73 prosent tatt 1-2 kurs, 8.1 prosent har tatt 3-4 kurs, mens
10.8 prosent har tatt 5 eller flere. Blant de som har tatt kurs hos private arrangører er
det mest vanlig å ta 1-2 kurs (42.9 prosent), 17.9 prosent oppgir at de har tatt 3-4 kurs,
mens 21.4 prosent har tatt 5 eller flere. Det er flere som benytter seg av KNUS-kursene.
Om lag 43 prosent har tatt 1-2 kurs, 23.8 prosent har tatt 3-4 kurs, mens 28.6 prosent
har tatt 5 eller flere kurs. Om lag 8 prosent oppgir at de ikke har kurs fra noen
institusjoner for høyere utdanning, 17.9 prosent har ikke benyttet private arrangører,
mens 4.8 prosent ikke har tatt KNUS-kurs.
Tabell 12: Antall kurs (enkeltstående) fra ulike arrangører. Prosent (N).
Antall kurs
Gjennomsnitt
Ingen
1-2 kurs
3-4 kurs
5 eller flere
Total

Fra
høgskole/universitet
(N=37)
2.8
8.1 (3)
73.0 (27)
8.1 (3)
10.8 (4)
100 (37)

Fra private
arrangører (N=28)

Fra KNUS
(N=63)

2.5
17.9 (5)
42.9 (12)
17.9 (5)
21.4 (6)
100 (28)

3.5
4.8 (3)
42.9 (27)
23.8 (15)
28.6 (18)
100 (63)

Av de som hadde fullført kurs (75 personer), oppgav litt over 17 prosent at det var
relativt lenge siden (7 år eller mer), 21.3 prosent rapporterte at det var 4-6 år siden,
mens resten (61.4 prosent) hadde fullført sitt siste kurs relativt nylig (3 år eller mindre)
(Tabell 13). Det var ingen forskjell mellom de ulike gruppene i dette spørsmålet.
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Tabell 13: Hvor lenge siden er det du fullførte det siste kurset. Prosent (N=75).
Hvor lenge er det siden det siste kurset?
Under ett år
1-3 år
4-6 år
7-10 år
Over 10 år
Total

Prosent (N)
26.7 (20)
34.7 (26)
21.3 (16)
10.7 (8)
6.7 (5)
100 (75)

Resultatet fra denne undersøkelsen viser at mange av de som veileder studenter (66
prosent) føler behov for ytterligere oppgradering av sin veiledningsfaglige kompetanse
(Tabell 14). Det var ingen forskjell mellom gruppene etter arbeidssted, alder eller andel
veiledning i stillingen i dette spørsmålet. Erfaring med veiledning slo imidlertid ut, hvor
de med under 10 års erfaring i større grad enn de med lang erfaring føler behov for
kompetanseoppgradering (p< 0.005).
Tabell 14: Føler du behov for ytterligere kompetanseoppgradering? Prosent (N=118).
Behov for ytterligere
kompetanseoppgradering?
Nei
Ja
Total

Prosent (N)
33.9 (40)
66.1 (78)
100 (118)

4.2.3. Oppsummering – hvem er studieveilederne?
Studieveilederne som deltok i denne undersøkelsen består i hovedsak av kvinner,
mannsandelen er lav (fordeling om lag 70/30). Aldersspredningen i utvalget er stor,
mellom 26 og 64 år, med et gjennomsnitt på 41 år. Den største andelen av de som
besvarte spørreskjemaet er ansatt på instituttene (nesten 50 prosent), litt over en
firedel av utvalget utgjøres av fakultetsansatte veiledere, mens de to gruppene fra
Studieavdelingen/Studentservice, SiT Råd og Studentprestene utgjør til sammen en
andel som tilsvarer fakultetsveilederne i utvalget. De fleste er fast ansatte ved
institusjonen (89 prosent).
De aller fleste studieveilederne i undersøkelsen (96 prosent) har høyere utdanning som
basiskvalifikasjon, men det kommer ikke fram av våre data hvilke fagområder de har sin
utdanning fra. En del av veilederne har tatt opp til flere typer veiledningsfaglig
utdanning, enten på bachelornivå, som mastergrader/hovedfag, som enkeltstående kurs
fra høyere utdanning, hos private tilbydere eller i regi av KNUS. Vi får imidlertid et bilde
av at en relativt stor andel av veilederne (nærmere 38 prosent) ikke har noen formell
veiledningsfaglig kompetanse.
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Av de som har gjennomført kurs9, er dette først og fremst gjennom veiledernettverket
KNUS (63 personer har i gjennomsnitt har tatt 3.5 kurs). En del (37 personer) har tatt
kurs fra høyere utdanningsinstitusjoner, i gjennomsnitt 2.8 kurs, mens noen (28
personer) har tatt kurs hos private tilbydere, i gjennomsnitt 2.5 kurs. Blant de som
oppgir at de har gjennomført veiledningsfaglig skolering oppgir de fleste at dette har
funnet sted i løpet av de siste 3 årene, for 21 prosent er det 4-6 år siden, mens 17.4
prosent har sin skolering lengre tilbake i tid (7 år eller mer).
På et direkte spørsmål til veilederne om de føler behov for ytterligere
kompetanseoppgradering innen det veiledningsfaglige området, så bekrefter 66 prosent
dette. Dette kan være en indikasjon på at mange ikke føler seg «up to date» i forhold til
sine veiledningsoppgaver.
Et annet aspekt som også belyser veiledernes kvalifikasjoner er deres praktiske erfaring
med veiledning. Flere har erfaring med veiledning fra andre arbeidssteder enn NTNU.
Den totale erfaringen med veiledning er gjennomsnittlig 9.3 år, mens den i gjennomsnitt
er 6.9 år fra veiledning av NTNU-studenter. Spredningen er i midlertid stor i begge
kategorier, fra under 1 års erfaring til h.h.v. 30 og 27 år. Det er veilederne ved SiT
Råd/Studentprestene og fakultetene som har lengst erfaring, mens veilederne ved
instituttene totalt sett har kortere erfaring.
Resultatene viser videre at det å skulle være studieveileder sjelden er lagt opp som en
fulltidsoppgave, kun 6.7 prosent oppgir at de har hele stillingen sin til disposisjon for
veiledning av studenter. Mange har med andre ord også andre (administrative)
oppgaver i stillingen. De ansatte på fakultet og institutt har i gjennomsnitt minst tid
avsatt til veiledning i stillingene sine (under 30 prosent), mens SiT Råd/
Studentprestene har den største andelen (64.4 prosent).
Studieavdelingen/Studentservice har rundt halve arbeidstiden sin satt av til
studieveiledning. Men disse resultatene viser også at det er store variasjoner innen
veiledergruppene (fra 1 -100 prosent). Hva som har ført til de store variasjonene innad i
gruppene, får vi ikke svar på gjennom denne undersøkelsen.
Denne undersøkelsen viser at veilederne er en sammensatt gruppe, både når det gjelder
veiledningsfaglig kompetanse og erfaringsgrunnlag. Spørsmålet er i hvor stor grad dette
påvirker kvaliteten på den veiledningen som gis.

4.3. Om utøvelse av veiledningen
I dette avsnittet blir det vist hvordan respondentene utøver sin veiledning på en rekke
ulike områder. Studenter kan ha behov for hjelp og støtte både i forhold til det rent
faglige og det mer personlige området.

Dette spørsmålet var åpent for at man kunne velge flere alternativer. Kategoriene kurs er altså ikke
gjensidig utelukkende.
9
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4.3.1. Hovedtyper veiledning
For det første ble studieveilederne bedt om å anslå hvor stor andel av veiledningstiden
deres som brukes til henholdsvis en-til-en veiledning og til gruppeveiledning.
Resultatene viser at en-til-en veiledning er den mest utbredte formen. I utvalget som
helhet ser vi at over 86 prosent av tiden brukes på denne måten, mens gruppeveiledning
tar en mindre del av veiledningstiden (nesten 14 prosent)(Tabell 15 og 16).
Det ble videre undersøkt om det var forskjell mellom de fire gruppene i utvalget etter
arbeidssted (Studieavdelingen/Studentservice, fakultet, institutt og SiT
Råd/Studentprestene) i forhold til typer veiledning som gis (en-til-en eller i gruppe). Det
kom fram forskjeller i begge tilfeller. Når det gjelder en-til-en veiledning viser det seg at
det ikke er forskjell mellom de ansatte ved fakultet, institutt og
Studieavdelingen/Studentservice. De bruker størsteparten av sin veiledningstid i en-tilen møter (hhv 91 prosent, over 89 prosent og over 82 prosent). SiT
Råd/Studentprestene skiller seg ut ved at de bruker en lavere andel av sin
veiledningstid til individuell veiledning enn de andre (57 prosent) (Tabell 15). Det er
imidlertid store variasjoner innen gruppene, hvor Studieavdelingen/Studentservice har
fra 50-100 prosent en-til-en veiledning, det samme gjelder på instituttene, og på
fakultetene er variasjonen fra 40-100 prosent. Hos Sit Råd/Studentprestene finner vi at
dette varierer fra 10-90 prosent.
Tabell 15: En-til-en veiledning, prosent av total veiledningstid. Gjennomsnittskårer etter
arbeidssted. Enveis Anova (N=118).
En-til-en veiledning
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=14.248, df: 3, 114; sig= 0.000

N
22
31
57
8
118

Gj. snitt
%
81.7
91.0
89.6
57.0
86.3

Std.d

Min-Max

14.29
13.93
9.46
33.62
16.45

50-100
40-100
50-100
10-90
10-100

Når det gjelder veiledning i gruppe ser vi samme mønster med hensyn til forskjeller
(Tabell 16). Ansatte ved fakultetene bruker minst tid til gruppeveiledning (9 prosent),
instituttansatte bruker 10.4 prosent, mens Studieavdelingen/Studentservice bruker
18.3 prosent i snitt av sin tid på denne måten. Forskjellen kommer fram mellom disse 3
gruppene og SiT Råd/Studentprestene som oppgir at de bruker en stor andel (43
prosent) av tiden også til gruppeveiledninger.
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Tabell 16: Gruppeveiledning, prosent av total veiledningstid, gjennomsnittskårer etter arbeidssted.
Enveis Anova (N=118).
Veiledning i gruppe
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=14.248, df: 3,114; sig=0.000

N
22
31
57
8
118

Gj. snitt
%
18.3
9.03
10.4
43.0
13.7

Std.d

Min-Max

14.29
13.93
9.46
33.62
16.45

0-50
0-50
0-60
10-90
0-90

Variasjonene med hensyn til hvor stor prosent som brukes til gruppeveiledning er
imidlertid store innen gruppene (se min-max i Tabell 16).
Studieavdelingen/Studentservice, fakultetene og instituttene oppgir at de har fra 0-til
50/60 prosent av sine veiledninger i gruppe, mens SiT Råd/Studentprestene har den
største variasjonen, fra 10-90 prosent gruppeveiledninger.
4.3.2. Ulike tilnærminger til veiledning
Respondentene ble bedt om å ta stilling til i alt 9 utsagn for å beskrive sin måte å drive
veiledning på (frekvensfordelingen i disse spørsmålene for utvalget under ett er
presentert i Tabell 2-4 App).
To kategorier veiledning kom fram etter en faktoranalyse av utsagnene;
1)«personorientert veiledning» og 2)«faktaorientert veiledning». Den «personorienterte
tilnærmingen» innebærer å være lyttende, opptre som samtalepartner, gi hjelp til
selvinnsikt, gi terapeutisk hjelp samt invitere til oppfølging. Den «faktaorienterte
tilnærmingen» innebærer å gi råd relatert til studiet, bistå med faktaopplysninger og
problemløsning.
Når det gjelder «personorientert veiledning» er det klar forskjell mellom med hensyn til
hvor ofte de driver med dette (Tabell 17). SiT Råd/Studentprestene skårer høyest med
et gjennomsnitt på 25.2 av en toppskåre på 30 (tilsvarer «ofte»). Dette er en signifikant
høyere skåre enn alle de tre andre gruppene. Studieavdelingen/ Studentservice skårer
signifikant lavere (20.6 tilsvarer «ganske ofte»). Men dette er signifikant høyere enn de
to andre gruppene som skårer lavest og likt (skårer litt over 17 som tilsvarer «sjelden»).
Tabell 17. Personorientert veiledning. Gjennomsnittskårer, etter arbeidssted (skala 5-30:
«aldri»«svært ofte»). Enveis Anova (N=113).
Personorientert veiledning
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=11.717, df: 3,109; sig=0.000

N
21
31
53
8
113

Gj. snitt
20.6
17.2
17.3
25.2
18.44
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Std.d
3.56
3.82
4.62
2.72
4.68

Min-Max
14-29
9-27
5-26
22-29
5-29

Når det gjelder den personorienterte veiledningen, viser resultatene også her at selv om
det er forskjell mellom gruppene, så er det også store variasjoner innbyrdes i gruppene.
For eksempel er det veiledere ved instituttene som «aldri» har personorientert
veiledning (skåre 5), mens vi samtidig finner de som oppgir at de har slik veiledning
«ofte» (skåre 26)(ref min-max, Tabell 17).
Når det gjelder «faktaorientert veiledning» er det ingen forskjeller mellom gruppene
etter hvor de arbeider, alle har like stort omfang av denne typen veiledning (Tabell 18).
Studieavdelingen/Studentservice har 13.6 av en mulig toppskåre på 18 (tilsvarer
«ganske ofte»), ansatte ved fakultetene skårer 13.7, ved instituttene 14.5 og SiT
Råd/Studentservice skårer 13.
Tabell 18. Faktaorientert veiledning. Gjennomsnittskårer etter arbeidssted (skala 3-18:
«aldri»«svært ofte»). Enveis Anova (N=119)
Faktaorientert veiledning
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt

N

Gj.
snitt
13.6
13.7
14.5
13.0
14.0

22
31
58
8
119

Std.d

Min-Max

2.21
2.28
2.38
2.83
2.38

9-18
8-18
7-18
9-18
7-18

Det er store variasjoner innen gruppene også i dette spørsmålet (Tabell 18, min-max). Vi
ser at veilederne på de ulike arbeidsstedene oppgir både at de har slik veiledning
«sjelden» (skåre 7/8) og «svært ofte» (skåre 18).
Spørsmålet om i hvor stor grad respondentene holder kurs for studentene passet ikke
inn i de to faktorene (over) og vises derfor som enkeltspørsmål (Tabell 19). Det var
signifikante forskjeller mellom gruppene. Det var ingen forskjell mellom fakultet og
institutt (hhv 1.8 og 1.7 tilsvarer «aldri»/«svært sjelden»). Studieavdelingen/
Studentservice skåret signifikant høyere i dette spørsmålet enn disse andre to (3.2
tilsvarer «sjelden»), men lavere enn SiTRåd/Studentprestene som hadde høyest skåre av
alle (4.7 av 6 oppnåelige, tilsvarer nærmere responsen «ofte»). Dette indikerer at et er
herfra det oftest tilbys kurs til studentene.
Tabell 19. Holder kurs for studentene. Gjennomsnittskårer etter arbeidssted (skala 1-6: «aldri»
«svært ofte»). Enveis Anova (N=119).
Holder kurs
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=25.527,df: 3, 115; sig=0.000

N
22
31
58
8
119

Gj. snitt
3.2
1.8
1.7
4.7
2.2
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Std.d
1.40
1.07
0.86
1.25
1.39

Min-Max
1-6
1-5
1-4
3-6
1-6

4.3.3. Oppsummering - tilnærminger til veiledning
Resultatene fra denne undersøkelsen viser at den vanligste formen for veiledning er entil-en veiledning (86 prosent oppgir dette), mens veiledning i grupper er mindre utbredt
(13.7 prosent). Det kommer imidlertid fram forskjeller mellom veilederne etter
arbeidssted, hvor de ansatte ved Studieavdelingen/Studentservice, fakultetene og
instituttene har en større andel en-til-en veiledning enn SiT Råd/Studentprestene.
Variasjonen innen hver av gruppene er imidlertid også stor, resultatene viser at i de tre
gruppene med størst andel en-til-en veiledning varierer dette fra 50-100 prosent, blant
SiT Råd/Studentprestene er variasjonen enda større (10-90 prosent).
Det motsatte er tilfellet i spørsmålet om omfanget av gruppeveiledning, samt det å holde
kurs. Her oppgir SiT Råd/Studentprestene at de i større omfang enn de andre tre
gruppene tilbyr dette. Variasjonene er størst i de tre overfor nevnte gruppene, fra ingen
gruppeveiledning til 50/60 prosent.
Veilederne ble bedt om å beskrive sin egen veiledning, og det kom fram to
hovedområder; personorientert og faktaorientert veiledning. Den personorienterte
handler om å ha fokus på personen og hvordan studenten opplever sin situasjon og sitt
problem. Den faktaorienterte handler mer om å hjelpe med konkrete råd, informasjon
og løsninger som angår selv studiet. Her kom det fram klare forskjeller mellom
gruppene, hvor SiT Råd/Studentprestene og Studieavdelingen/Studentservice oftere
enn fakultet og instituttansatte bidrar med personrelatert veiledning. Det interessante
her er at også når det gjelder disse forholdene er variasjonene innad i hver av gruppene
stor, størst ved fakultetene og instituttene når det gjelder personorientert veiledning,
noe mindre variasjon i de to andre gruppene (minst hos SiT Råd/Studentprestene).
Når det gjelder veiledning og bistand med fokus på fakta, informasjon og
problemløsning er det ingen gruppeforskjeller, det vi si at alle veilederne får slike
henvendelser.
Avslutningsvis kan man stille spørsmål ved om slike variasjoner innad i gruppene
avspeiler en hensiktsmessig organisering av tilbudet til studentene eller ikke. Er det
kommunisert godt nok til studentene hvor de kan henvende seg for å få de beste svarene
på det de lurer på? Er det slik at mange studenter henvender seg litt tilfeldig og at dette
avspeiler seg i at en så stor andel av veilederne savner oppgradering av sin kompetanse?
Kan den hjelpen som gis innen ulike områder kan være preget av varierende grad av
kompetanse hos veilederne?

4.4. Studentenes behov - veiledernes ansvarsområder
I denne undersøkelsen ble det fokusert på 4 hovedområder hvor studenter kan ha behov
for veiledning, underforstått hvilke ansvarsområder studieveiledere har. Det første
området er det som omtales som det studietekniske området. Det andre området angår
helsemessige og personlige forhold, det tredje dreier seg om karriere og det fjerde
gjelder ulike utfordringer utenlandsstudenter kan komme med. Det ble undersøkt hvor
ofte veilederne ble oppsøkt for å yte hjelp i de ulike sakene, og om det var forskjeller
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mellom de ulike gruppene etter hvor de arbeider. (Frekvensfordelingen i alle disse
spørsmålene for utvalget under ett er presentert i Tabell 5-16 App).
4.4.1. Det studietekniske området
Dette området handler om at veiledere må bistå med hjelp til utdanningsplaner,
oppbygging av grader, forhold rundt eksamen, sykmeldinger, permisjoner og
studieprogresjon. Det inkluderer også forhold som handler om motivasjon, bruk av
studieteknikker og tidsplanlegging.
I alt 9 underspørsmål skulle fange opp dette området. En faktoranalyse kom ut med to
faktorer som belyser det studietekniske området; 1) «Progresjon og
studiegjennomføring» og 2) «Studieteknikker og motivasjon». Det ble gjort en
sammenlikning mellom de fire gruppene av veiledere for å se om det var forskjeller
mellom dem.
En variansanalyse av den første faktoren «progresjon og studiegjennomføring»
(utdanningsplaner, gradsoppbygging, eksamen, sykmeldinger og progresjon) viser at det
er relativt stor forskjell mellom gruppene med hensyn til hvor ofte de hjelper studenter
med slike forhold (Tabell 20). Veilederne ved fakultet og institutt skårer likt, og er de
som oftest håndterer denne typen henvendelser om hjelp (hhv 24.6 og 24.7).
Studieavdelingen/Studentservice skårer signifikant lavere (19.0), men høyere enn SiT
Råd/Studentprestene (14.1). Dette indikerer at de ulike gruppene veiledere får til dels
ulike typer henvendelser. Vi ser imidlertid også at det er relativt stor spredning i
responsene, hvilket innebærer at de 4 gruppene ikke er «rendyrket» i sin
veilederfunksjon. For eksempel er det veiledere ved fakultetene som «svært sjelden»
(skåre 8) håndterer slike henvendelser, mens det samtidig er kolleger som gjør det
«svært ofte» (skåre 35), ved instituttene er spredningen fra 12 til 36 («sjelden» til
«svært ofte»; se min-max skårene, Tabell 20).
Tabell 20. Studietekniske henvendelser. Progresjon og studiegjennomføring (skala 6-36:
«aldri»«svært ofte») Enveis Anova (N=115).
Progresjon og
studiegjennomføring
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=12.726, 3,111; sig=0.000

N

Gj. snitt

Std.d

Min-Max

22
31
54
8
115

19.0
24.6
24.7
14.1
22.86

4.34
6.67
5.68
3.98
6.47

10-26
8-35
12-36
9-21
8-36

Den andre faktoren «studieteknikker og motivasjon», handler mer om selve
studieaktiviteten (teknikker, tidsbruk, motivasjon). Her får vi også et bilde av ulikhet
mellom de 4 gruppene respondenter (Tabell 21). Det kom fram en todeling hvor fakultet
og institutt skårer likt (hhv 8.7 og 8.5 av en mulig toppskåre på 18), som i dette tilfellet
innebærer at de i begrenset utstrekning («sjelden») bistår studenter på denne måten.
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Studieavdelingen/Studentservice og SiT Råd/Studentprestene skårer også likt, og har
klart oftere henvendelser i slike saker (hhv 13.2 og 12.3, tilsvarer «ganske ofte»).
Men også her får vi et bilde av at innad i hver av de 4 gruppene er det ulik forekomst av
slike henvendelser. For eksempel ser vi at ved institutt og fakultet er det noen som
«aldri» (skåre 3) får slike henvendelser, mens kolleger ved samme kategori arbeidssted
kan få slike hevendelser «ofte» eller «svært ofte»(skåre 15 og 18) (Tabell 21, min-max
skårene).
Tabell 21. Studietekniske henvendelser. Studieteknikker og motivasjon (skala 3-18: «aldri»«svært
ofte») Enveis Anova (N=115).
Studieteknikker og motivasjon
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=14.387, df: 3, 112; sig=0.000

N
22
31
56
7
116

Gj. snitt
13.2
8.7
8.5
12.3
9.7

Std.d
3.66
3.20
2.90
3.20
3.66

Min-Max
6-18
3-15
3-18
9-18
3-18

4.4.2. Det helsemessige og personlige området
Det helsemessige og personlige området utgjør en stor del av et studentliv. I den grad
dette medfører problemer på et eller annet tidspunkt, vil det være naturlig å oppsøke
hjelp og veiledning. I denne undersøkelsen er det fokusert på problematikk omkring
ulike typer avhengighet (rus, spill), om ensomhet og forskjellige plager av både psykisk
og fysisk art. Samlivs- og relasjonsproblemer kan ramme de fleste i løpet av en relativt
lang studietid, prestasjonsjag og problemer med forventningspress fra familien er også
et område som kan oppleves besværlig. Bekymringer omkring økonomi og bosituasjon
er også momenter som kan prege en studenttilværelse. I alt 12 underspørsmål viser
bredden i dette området (Frekvensfordelingen i disse spørsmålene for utvalget under
ett er presentert i tabellene 8-11 App).
Det ble gjort en faktoranalyse, og det kom ut en faktor som inkluderer alle
underspørsmålene «det helsemessige og personlige området». Det ble så gjort en
variansanalyse for å undersøke om det var forskjell mellom veiledergruppene etter
arbeidssted i forhold til hvor ofte de får henvendelser fra studenter tilknyttet det
helsemessige og personlige området (Tabell 22).
Det første inntrykket en får av resultatene er at henvendelser av dette slaget
forekommer relativt sjelden (gjennomsnittskåre 26.1 av en mulig toppskåre på 72,
tilsvarer «sjelden»), men det er ulikhet mellom veilederne etter arbeidssted med hensyn
til hvor ofte de oppsøkes av studenter i slike saker. Veiledere ved fakultet og institutt
kommer ut likt og får «svært sjelden» henvendelser innen dette området (hhv 23.7 og
20.8). Studieavdelingen/Studentservice skårer signifikant høyere enn disse (36 tilsvarer
«sjelden») og Sit Råd/ Studentprestene skårer høyest av alle (45.8 tilsvarer «ganske
ofte»), men det er ingen signifikant forskjell mellom de to sistnevnte gruppene.
56

Tabell 22. Det helsemessige og personlige området (skala 12-72: «aldri»«svært ofte») Enveis
Anova (N=115).
Det helsemessige og personlige
området
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=26.612, 3, 108; sig=0.000.

N

Gj. snitt

Std.d

Min-Max

20
30
54
8
112

36.0
23.7
20.8
45.8
26.1

8.85
8.89
9.57
8.43
11.96

21-55
12-44
12-47
31-58
12-58

Spørsmålet er om det relativt lave omfanget av studenthenvendelser innen dette
området er i overensstemmelse med den reelle forekomsten av slike problemer (ikke
svært stor, se min-max verdiene). Vi ser imidlertid at henvendelsene i større grad går til
de instansene som er mer kjent for å kunne bistå i saker av mer personlig art (ikke
studieteknisk), slik som Studieavdelingen/Studentservice (skårer fra «svært sjelden» til
«ofte»), SiT Råd og Studentprestene (skårer fra «sjelden» til «ofte»), hvilket betyr at
heller ikke disse rapporterer om svært stor pågang fra studenter med denne typen
gjerne sammensatt problematikk. En forklaring på dette kan være at studenter tar
kontakt med andre instanser (utenfor studiestedet) dersom de trenger veiledning og
hjelp for «tyngre» helsemessig problematikk. Hvor dette kan være fanger ikke denne
undersøkelsen opp, ettersom for eksempel psykososial seksjon (psykologgruppen) ved
Studentsamskipnaden ikke er inkludert i utvalget. Disse henviser gjerne videre i tilfeller
de ikke kan tilby tilstrekkelig hjelp.
4.4.3. Karriereområdet
Det som er kalt «karriereområdet» i denne undersøkelsen inneholder en rekke spørsmål
som kan være aktuelle for studenter mens de fortsatt er under utdanning, slik som å
foreta strategiske valg med hensyn til hvilke emner de bør velge, og hvordan de kan
bygge opp sitt studium hensiktsmessig i forhold til fremtidig yrkeskarriere. Det kan også
være at de søker informasjon om andre utdanningsmuligheter enn den de har valgt,
samt at de ønsker å studere i utlandet. Når utdanningen nærmer seg slutten kan det bli
mer aktuelt å tenke karriere i forhold til framtidig jobb. Dette kan innebære å søke hjelp
til å gjøre seg kjent med jobbalternativer, skrive jobbsøknader, bli bevisst på hvordan en
kan anvende den utdanningen en står i ferd med å skaffe seg.
I alt 9 underspørsmål ble utviklet for å fange opp dette området (Frekvensfordelingen i
disse spørsmålene for utvalget under ett er presentert i tabellene 12-14 App). En
faktoranalyse kom ut med to karriereorienterte faktorer 1) Studierelatert og 2)
Jobbrelatert.
Resultatene viser at veilederne ofte får henvendelser og spørsmål fra studenter som har
å gjøre med å bygge opp et studium mot en yrkeskarriere (Tabell 23). De som arbeider
ved fakultet og institutt, men også Studieavdelingen/Studentservice, får slike
henvendelser ”ganske ofte” (hhv. 16.6, 16.5 og 15.1 av en mulig skåre på 24). Det er
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ingen forskjeller mellom disse gruppene. Men det er også i disse spørsmålene en relativt
stor spredning innen gruppene (ref min-max verdiene), hvilket indikerer at en del av
disse veilederne ofte får karriererelaterte veiledninger som handler om studiet, mens
andre får det sjeldnere. De som skiller seg ut i denne analysen er SiT Råd/
Studentprestene med den klart laveste skåren (6.9 av en mulig toppskåre på 24).
Tabell 23. Studierelatert karriereperspektiv (skala 4-24: «aldri»«svært ofte») Enveis Anova
(N=115).
Karriere; studierelatert
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=11.344, df: 3, 112; sig=0.000.

N

Gj.
snitt
15.1
16.6
16.5
6.9
15.0

22
30
56
8
116

Std.d

Min-Max

4.13
4.47
4.80
3.23
5.08

7-24
4-24
5-24
4-14
4-24

Den andre kategorien innen karriereområdet som handler mer om innretting mot
framtidig arbeidsliv, viser et liknende mønster (Tabell 24). Veiledere ved
Studieavdelingen/Studentservice, institutt og fakultet skårer om lag likt (hhv 18.0, 16.7
og 15.2 av en mulig toppskåre på 30), og det viser seg at de ”ganske ofte” eller ”sjelden”
får studenter til veiledning om dette temaet. Det er imidlertid stor spredning innen alle
tre gruppene, hvilket innebærer at noen får slike henvendelser svært ofte, mens andre
aldri får det (ref min-max verdiene). SiT Råd/Studentprestene skiller seg ut med en
signifikant lavere skåre enn de andre, de får «svært sjelden» slike henvendelser (9.9).
Tabell 24. Jobbrelatert karriereperspektiv (skala 5-30: «aldri»«svært ofte») Enveis Anova
(N=115).
Karriere; jobbrelatert
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=4.400,df: 3, 112; sig=0.006.

N

Gj.
snitt
18.0
15.2
16.7
9.9
16.1

22
31
55
8
116

Std.d

Min-Max

6.82
5.18
5.80
3.48
5.99

10-30
5-27
6-30
5-15
5-30

Totalt sett oppsøkes ikke veilederne i særlig stor grad med spørsmål som handler om
karriere, men i den grad det skjer er det oftere mer relatert til studiene enn rettet mot
arbeid og karriere etter endt studium.
4.4.4. Språk og kulturforståelse – møtet med utenlandske studenter
Denne undersøkelsen tar også opp en del tema som kan være aktuelle i møte med
utenlandske studenter, hvor språk og kulturforståelser, kjønnsroller, likestilling og
forholdet mellom familiens normer og studentlivet kan representere utfordringer.
Skandinaviske studenter holdes utenfor her på grunn av at det antas å være store
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likheter mellom Norge og det øvrige Skandinavia hva angår språk og kultur. Systemet
ved NTNU er slik at det i hovedsak er Internasjonal seksjon som har ansvar for
utenlandsstudentene, men det er ikke til hinder for at de kan oppsøke veiledning der de
måtte ønske. Dette kommer også fram i dette datamaterialet (frekvensfordelingen i
disse spørsmålene for utvalget under ett er presentert i tabellene 15-16 App).
Faktoranalysen av de 6 underspørsmålene som handlet om utenlandske studenters
mulige utfordringer i møtet med norsk studiekultur og miljø, kom ut med en faktor som
er kalt «Språk og kulturforståelse».
Resultatene viser at veilederne sett under ett «svært sjelden» får henvendelser fra
utenlandske studenter (en skåre på 11.2 av mulig toppskåre på 36)(Tabell 25). Men det
er forskjeller mellom noen av gruppene etter hvor de arbeider. For det første er det
ingen forskjell mellom Studieavdelingen/Studentservice og SiT Råd/Studentprestene
når det gjelder gjennomsnittskårer (hhv 14.7 og 13.5). Det samme gjelder mellom de
fakultets- og instituttansatte veilederne (hhv 11.1 og 9.8). Forskjellen består i at
veilederne ved Studieavdelingen/Studentservice får henvendelser om hjelp oftere enn
de som arbeider ved fakultetene og instituttene (som i snitt oppgir mellom «svært
sjelden» og «aldri»).
Tabell 25. Språk og kulturforståelse blant utenlandske studenter. Gjennomsnitt (skala 6-36: «aldri»
«svært ofte»). Enveis Anova (N=115).
Språk og kulturforståelse
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=7.162, df: 3, 111; sig =0.000.

N
20
31
56
8
115

Gj. snitt
14.7
11.1
9.8
13.5
11.2

Std.d
4.40
4.68
4.19
3.82
4.68

Min-Max
6-23
6-20
6-24
9-21
6-24

Resultatene viser videre at det er Studieavdelingen/Studentservice og instituttene som
har den største spredningen i skårer på dette spørsmålet (6-23/24). Her finner vi med
andre ord veiledere som alt fra «aldri» til «ganske ofte» blir oppsøkt om ulike
utfordringer av utenlandske studenter.
4.4.5. Oppsummering: veiledernes ansvarsområder
Studieveiledere skal være rustet til å hjelpe studentene innen mange områder. I denne
undersøkelsen ble det undersøkt hvor ofte studenter etterspør hjelp innen i alt 4
hovedområder, det studietekniske, det helsemessige/personlige, karriereområdet, og til
sist ble veilederne spurt om hvor ofte de oppsøkes av utenlandske studenter med ulike
spørsmål disse eventuelt trenger hjelp til.
Det første hovedområdet er det studietekniske. Dette inkluderer både konkrete forhold
knyttet til gjennomføringen av studiet (planer, grader, eksamen, progresjon) og til selve
studieprosessen (motivasjon, studieteknikker og tidsplanlegging). Vi får også i svarene på
disse spørsmålene indikasjoner om at det totalt sett er en forskjell mellom på den ene
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siden fakultet/ institutt og på den andre siden Studieavdelingen/Studentservice og Sit
Råd/Studentprestene i hvor ofte det etterspørres veiledning innen ulike aspekter og
utfordringer ved det å studere. Det er de fakultet- og instituttansatte som oftest får
henvendelser om mer konkrete problemer som kan oppstå og som må løses, mens det er
omvendt når det gjelder henvendelser om hjelp med forhold som kan være besværlige
for studentene i selve studieprosessen. Her er det Studieavdelingen/Studentservice og
Sit Råd/Studentprestene som totalt sett oppsøkes oftest. Men går en litt nærmere inn i
disse resultatene viser det seg at det også er store variasjoner innad i de fire gruppene
når det gjelder hvor ofte studentene kommer for å be om hjelp innen disse områdene.
Resultatene gir grunnlag for å si at ingen av veiledergruppene åpenbart ansees som
«spesialiserte» blant studentene når det etterspørres hjelp i studietekniske forhold.
Variasjonene kan også være en indikasjon om at mange studenter gjerne presenterer
mer «tekniske/konkrete» sider ved sitt problem og at dette kan utvikle seg over i
spørsmål om problemer med motivasjonen, med studieprogresjon etc.. Disse tingene
henger gjerne sammen.
Det andre hovedområdet er det helsemessige og personlige. I løpet av studietiden vil det
kunne oppstå utfordringer og problemer av personlig karakter som kan komme til å gå
ut over studieaktiviteten og gjennomføringen. Noen studenter er mer sårbare enn andre,
kanskje vil problemene kunne få betydning for progresjonen, og eventuelt kan det føre
til (uønsket) frafall. Slike problemer kan for eksempel være psykiske problemer eller
fysiske plager, rusproblemer, søvnløshet, samlivs- og relasjonsproblemer. Det er derfor
viktig at veilederne evner å observere, fange opp og bistå de som måtte trenge hjelp av
denne typen. Dette krever en viss innsikt og kompetanse innen det veiledningsfaglige
området.
Resultatene viser imidlertid at totalt sett opplever veilederne et relativt begrenset
omfang henvendelser innen dette området. Men det er forskjeller mellom
veiledergruppene, hvor SiT Råd/Studentprestene og Studieavdelingen/Studentservice
er de som i størst grad mottar slike henvendelser. Også innen dette området finner vi
variasjoner innen hver av gruppene med hensyn til at noen aldri eller sjelden får slike
henvendelser og til at andre får det relativt ofte. Dette indikerer at studentene heller
oppsøker instanser utenfor studiestedet som er mer spesialisert på «tyngre» problemer
(for eksempel innen psykiatrien), men at en del eventuelt starter med å gå til den de
måtte oppfatte som sin nærmeste tilgjengelige veileder for eventuelt å bli hjulpet videre.
Karriereområdet er det tredje hovedområdet. Et studium på universitetet skal normalt
ende ut i at man får innpass i arbeidslivet og eventuelt får en ønsket karriere der. Det
kan være individuelt når man som student føler behov for å rette seg inn mot
arbeidslivet. Resultatene viser at denne typen veiledning heller ikke er så etterspurt.
Hva årsaken til dette kan være forblir ubesvart i denne undersøkelsen. Man kan
imidlertid se for seg at det er lite kommunisert i systemet at studieveiledere kan være
riktig instans for forespørsler som handler om livet etter studiene.
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Når det gjelder i hvor stor grad veilederne får forespørsler om hjelp, så blir veiledere
både ved fakultet, institutt og Studieavdelingen/Studentservice etterspurt når det
gjelder oppbygging av studier. SiT Råd/Studentprestene er de som er minst inne i
bildet. Når det gjelder den arbeidslivsrettede veiledningen ser vi samme mønster i
henvendelsene. Men innad i hver av gruppene finner vi variasjoner, hvor noen aldri får
henvendelser, mens andre får det alt fra ganske ofte til svært ofte.
På tross av et totalt sett «moderat» omfang av henvendelser om karriere, jobb og
framtid, så står studieveiledere likevel overfor to utfordringer. Slik
studieveiledningstjenesten fungerer i dag så må de fleste regne med å skulle hjelpe
studentene til å ta karriererelaterte valg i selve studiet, for eksempel med hensyn til
emnevalg og gradsoppbygging. Mot slutten av studietiden vil det være naturlig at
studentene kan ønske å ha tilgang til veiledning som er rettet mot arbeidslivet, og kunne
samtale for eksempel om hvordan skape seg en jobbkarriere. Det finnes imidlertid et
tilbud om karriereveiledning sentralt ved NTNU, spørsmålet er om denne har
tilstrekkelig kapasitet. Det arrangeres også «karrieredager» ved de ulike campus, hvor
studenter får møte representanter fra ulike sektorer i arbeidslivet.
Det siste hovedområdet handler om språk og kulturforståelse, rettet mot utenlandske
studenter. Det er i hovedsak Internasjonal Seksjon ved NTNU som forholder seg til
utenlandske studenter. Men når disse studentene er etablert i sine studieprogram kan
det være naturlig at de eventuelt henvender seg til «nærmeste» studieveileder dersom
de har spørsmål eller trenger hjelp. Det kan være mange og komplekse problemstillinger
å forholde seg til som utenlandsk student, språk, kulturforståelse, kjønnsroller, livssyn
etc..
Resultatene viser at studieveilederne sett under ett i liten grad blir oppsøkt av
utenlandske studenter. Men noen får henvendelser, og det er Studieavdelingen/Studentservice og SiT Råd/Studentprestene som i størst utstrekning bistår disse studentene. De
fakultets- og instituttansatte får færre henvendelser om hjelp og veiledning. Men
variasjonen innen de fire gruppene viser at en god del blir oppsøkt av utenlandske
studenter, og dette gir en pekepinn om at beredskapen må være tilstede blant
veilederne uansett hvor de arbeider. For eksempel er det over 23 prosent av veilederne
som får henvendelser om språkproblemer, 11 prosent om kulturforståelse, 4 prosent om
kjønnsrolleforståelse (ref tabell 15 og 16 App).

4.5. Om å være komfortabel med/kompetent til ulike typer veiledning
I forlengelsen av å kartlegge hvilke ansvarsområder studieveilederne i denne
undersøkelsen har, ble det stilt spørsmål om hvordan det oppleves å skulle forholde seg
til ulike aspekter og tema som det søkes hjelp om. Det ble derfor spurt om i hvor stor
grad respondentene føler seg komfortable med og kompetente til å håndtere ulike tema.
Det studietekniske området, det helsemessige og personlige området, karriereområdet
og forholdet til utenlandsstudenters eventuelle veiledningsbehov er i fokus også her.
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Spørsmålene følger samme mal som spørsmålene om ansvarsområdene, og resultatet
viser at de samme faktorene kom ut (ref punkt 2.3.1.). De enkelte underspørsmålene
(items) omtales derfor ikke i dette avsnittet, kun navnet på faktorene.
4.5.1. Komfortabel/kompetent innen det studietekniske området
Resultatene viser at veilederne totalt sett føler seg godt i stand til å håndtere spørsmål
som handler om «progresjon og studiegjennomføring» (skåre 26.8, tilsvarer nærmere «i
stor grad») (Tabell 26).
Det er imidlertid forskjeller mellom gruppene på denne faktoren. De tre gruppene
veiledere ved fakultet, institutt og Studieavdelingen/Studentservice skårer relativt likt,
det er med andre ord ingen signifikante forskjeller mellom dem (hhv 29.7, 28.9, 21.3,
tilsvarer «i ganske stor grad»). SiT Råd/Studentprestene skårer signifikant lavere enn
disse (15.5, tilsvarer «i liten grad»). (Frekvensanalysene som viser fordelingen på alle
enkeltspørsmålene for utvalget under ett vises i tabellene 17-18 App).
Tabell 26. Komfortabel/kompetent, studietekniske henvendelser. Progresjon og
studiegjennomføring (skala 6-36: «ikke i det hele tatt»«i svært stor grad») Enveis Anova
(N=116).
Progresjon og
studiegjennomføring
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=23.878, df: 3, 112; sig=0.000

N

Gj. snitt

Std.d

Min-Max

21
31
56
8
116

21.3
29.7
28.9
15.5
26.8

5.65
5.64
5.52
4.31
6.96

11-29
9-36
15-36
9-21
9-36

Vi ser også i dette tilfellet at det er relativt stor spredning i responsene innen gruppene,
hvilket innebærer at innad i de 4 gruppene finner vi veiledere som både føler seg lite
komfortabel/kompetent med denne typen studietekniske henvendelser og til de som
føler seg «svært» komfortabel/kompetent (Tabell 26, min-max skårene). For eksempel
er det veiledere ved fakultetene som «ikke i det hele tatt» (skåre 9) håndterer slike
henvendelser, mens det samtidig er kolleger samme sted som «i svært stor grad» (skåre
36) oppgir at de føler seg i stand til å veilede på dette området.
Den andre kategorien studietekniske henvendelser dreier seg om å gi råd og hjelp
tilknyttet «studieteknikker og motivasjon» (Tabell 27). Totalt sett føler veilederne seg
relativt kompetente («i ganske stor grad») til å håndtere dette området (12.3 av en
mulig toppskåre på 18). Det er imidlertid forskjeller mellom veilederne etter
arbeidssted også her. De som arbeider ved Studieavdelingen/Studentservice og SiT
Råd/Studentprestene skårer høyest (hhv. 14.5 og 14.2 tilsvarer «i stor grad»), mens
begge gruppene ved fakultet og institutt skårer signifikant lavere (hhv. 11.0 og 11.9,
tilsvarer «i liten grad»). (Frekvensanalysene som viser fordelingen på alle
enkeltspørsmålene for utvalget under ett vises i tabell 19 App).
62

Tabell 27. Komfortabel/kompetent med studietekniske henvendelser. Studieteknikker og
motivasjon (skala 3-18:«ikke i det hele tatt»«i svært stor grad») Enveis Anova (N=116).
Studieteknikker og motivasjon
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=6.708, df: 3, 112; sig=0.000

N
22
31
55
8
116

Gj. snitt
14.5
11.0
11.9
14.2
12.3

Std.d
3.35
3.10
3.04
2.99
3.33

Min-Max
6-18
5-18
6-18
10-18
5-18

Også her får vi et bilde av at det er en viss variasjon innen gruppene med hensyn til
hvordan de mener å være i stand til håndtere slike henvendelser på en god måte. Både
ved Studieavdelingen/Studentservice, ved fakultetene og instituttene er det variasjoner
fra 5/6 (tilsvarer «i liten grad») til 18 («i svært stor grad»). Det er mindre variasjon i
responsene i den fjerde gruppen, Sit Råd/Studentprestene (10-18, tilsvarer «i ganske
stor grad» til «i svært stor grad») (Tabell 27, min-max skårene).
4.5.2. Komfortabel/kompetent innen det helsemessige og personlige området
Resultatene viser at studieveilederne i denne undersøkelsen totalt sett skårer relativt
lavt på faktoren som består av om de føler seg kompetent og komfortabel med å
håndtere «tyngre» helsemessige og personlige problemer (gjennomsnittskåre på 30.1 av
en mulig toppskåre på 72)(Tabell 28). Det er imidlertid forskjeller mellom gruppene.
Det kom fram en todeling hvor SiT Råd/Studentprestene og
Studieavdelingen/Studentservice skårer høyest (hhv. 51.3 og 40.7, tilsvarer «i ganske
stor grad»), mens de ansatte ved fakultet og institutt skårer betydelig lavere (hhv. 28.1
og 24.6, tilsvarer «i liten grad»). (Frekvensanalysene som viser fordelingen på alle
enkeltspørsmålene for utvalget under ett vises i tabellene 20-23 App).
Tabell 28. Komfortabel/kompetent innen det helsemessige og personlige området (skala 12-72:
«ikke i det hele tatt»«i svært stor grad»). Enveis Anova (N=112).
Det helsemessige og personlige
området
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=19.771, df: 3, 108; sig=0.000.

N
20
30
55
7
112

Gj.
snitt
40.7
28.1
24.6
51.3
30.1

Std.d

Min-Max

11.55
10.87
11.04
8.99
13.49

24-68
12-48
12-53
43-69
12-69

Det er relativt store variasjoner innad i de fire gruppene også på dette området, og det er
ved instituttene vi finner den største variasjonen. Her er det veiledere som overhodet
ikke føler seg komfortable/kompetente (12) og det er de som mener at de føler seg godt
rustet til å håndtere disse spørsmålene («i stor grad»=53). Variasjonene er også store
ved Studieavdelingen/Studentservice, hvor noen oppgir at de «i liten grad» (24) er
komfortable/kompetente til de som er «i stor grad» er det (68).
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4.5.3. Komfortabel/kompetent innen det karrieremessige området
Det kom fram to faktorer knyttet til i hvor stor grad respondentene føler seg
komfortabel/kompetent til å gi karriererelatert veiledning; 1) Studierelatert og 2)
Jobbrelatert. (Frekvensanalysene som viser fordelingen på alle enkeltspørsmålene for
utvalget under ett vises i tabellene 24-26 App).
Totalt sett skårer respondentene relativt høyt på faktoren som inkluderer spørsmål om
studierelatert karriereveiledning (16.8 av en mulig toppskåre på 24, tilsvarer «i ganske
stor grad»). Det kommer imidlertid fram forskjeller mellom gruppene (Tabell 29). SiT
Råd/Studentprestene skårer lavest av alle (7.8 tilsvarer «i svært liten grad»). Det er også
en forskjell mellom Studieavdelingen/Studentservice og instituttene, hvor
instituttansatte skårer høyest (hhv.15.6 og 18.1), men ikke mellom
Studieavdelingen/Studentservice og fakultetene (hhv. 15.6 og 17.7) Det er ingen
forskjell mellom instituttveiledere og fakultetsveiledere (hhv. 18.1 og 17.7. Deres skåre
tilsvarer «i ganske stor» – opp mot «i stor grad»).
Tabell 29. Komfortabel/kompetent med studierelatert karriereperspektiv (skala 4-24: «ikke i det
hele tatt»« i svært stor grad») Enveis Anova (N=116).
Karriere; studierelatert
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=20.464, df:3, 112; sig=0.000.

N
22
31
55
8
116

Gj. snitt
15.6
17.7
18.1
7.8
16.8

Std.d
4.37
3.88
3.25
2.96
4.47

Min-Max
8-24
5-24
9-24
4-12
4-24

Tre av gruppene kommer ut likt på sine skårer om de føler seg komfortabel/kompetent,
men vi ser at det er store variasjoner innen hver av gruppene (Tabell 29). For eksempel
er det ved fakultetene vi ser den største spredningen, hvor noen overhodet ikke føler seg
komfortabel/kompetent (5), mens andre gjør det «i svært stor grad» (24).
Faktoren som illustrerer det å føle seg komfortabel/kompetent med å veilede studenter
når det gjelder «jobbrelaterte» spørsmål viser at respondentene totalt sett får en skåre
som tilsvarer ”i ganske stor grad” (18.5 av en mulig toppskåre på 30), men det er
forskjeller mellom gruppene (Tabell 30). SiT Råd/Studentprestene skårer lavest (12.1,
tilsvarer ”i liten grad”), mens de andre tre gruppene kommer ut om lag likt og skårer
høyere (19.4, 19.3 og 18.0, tilsvarer opp mot «i stor grad»).
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Tabell 30. Komfortabel/kompetent med jobbrelatert karriereperspektiv (skala 5-30: «ikke i det
hele tatt»«i svært stor grad»). Enveis Anova (N=115).
Karriere; jobbrelatert
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=5.221, df: 3, 111; sig=0.002.

N
22
30
55
8
115

Gj. snitt
19.4
18.0
19.3
12.1
18.5

Std.d
6.67
4.80
4.13
5.46
5.23

Min-Max
10-30
6-30
12-30
5-21
5-30

Variasjonen innen de fire gruppene er stor totalt sett (5-30), men størst ved fakultetene
hvor noen mener at de ikke er komfortabel/kompetent «i det hele tatt» (6) og til de som
er det «i svært stor grad»(30). Dernest er det også en relativt stor variasjon blant
veiledere fra Studieavdelingen/Studentservice og instituttene (Tabell 30).
4.5.4. Komfortabel/kompetent med veiledning av utenlandske studenter (språk
og kulturforståelse)
Det å imøtekomme behov for veiledning hos utenlandske studenter kan også være en
utfordring for studieveiledere. Mange tema av språklig og kulturell karakter kan komme
opp (detaljert framstilling se frekvenstabellene 27-28 App). Resultatene viser at
veiledere i alle grupper får henvendelser fra utenlandske studenter, ikke bare
Internasjonal seksjon (IS) som er spesialisert på utenlandsstudenter. Totalt sett viser
det seg at respondentene i liten grad føler seg kompetente til å imøtekomme spørsmål
fra utenlandske studenter (13.8 av en mulig toppskåre på 30), men det er forskjeller
mellom gruppene (Tabell 31). Vi ser todelingen som trer fram i andre sammenhenger
også her, hvor SiT Råd/Studentprestene og Studieavdelingen/Studentservice skårer
høyest (hhv. 18.2 og 17.2, tilsvarer opp mot «i ganske stor grad»), mens veilederne ved
fakultet og institutt skårer signifikant lavere (hhv. 12.9 og 12.5, tilsvarer ned mot
responsen ”i svært liten grad”).
Tabell 31. Komfortabel/kompetent med veiledning av utenlandsstudenter. Språk og
kulturforståelse. Gjennomsnitt (skala 5-30: «ikke i det hele tatt»« i svært stor grad»). Enveis
Anova (N=115).
Språk og kulturforståelse
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=5.337, df: 3, 109; sig =0.002.

N
22
30
55
6
113

Gj. snitt
17.2
12.9
12.5
18.2
13.8

Std.d
4.89
5.32
5.60
7.39
5.80

Min-Max
6-24
5-27
5-30
5-25
5-30

Det er variasjoner innen de fire gruppene også på denne faktoren (Tabell 31). Den
største variasjonen finner vi blant veilederne ved instituttene hvor noen overhodet ikke
føler seg i stand til å hjelpe utenlandske studenter (5) og til de som oppgir at dette føler
de seg «i svært stor grad» komfortable/kompetente til å gjøre (30). Dernest er
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spredningen stor ved fakultetene (5-27). Det er også betydelig variasjon i de andre to
gruppene 5/6 til 24/25).
4.5.5. Hvilke faktorer spiller inn når det gjelder å føle seg som en
komfortabel/kompetent veileder?
Punktet som handler om i hvor stor grad veilederne føler at de håndterer en rekke
veiledningssituasjoner ble analysert videre for å kaste lys over forhold som eventuelt
spiller inn i når det gjelder å føle seg komfortabel og kompetent i møtet med
studentenes behov for hjelp. Det ble gjennomført en lineær regresjonsanalyse, hvor
følgende variabler ble introdusert som mulige forklaringer på veiledernes opplevelse:
Kjønn, alder, utdanningsbakgrunn, andel av stillingen til studieveiledning, erfaring med
veiledning totalt sett og av NTNU-studenter spesielt. Spørsmålet er stilt slik: hva
predikerer studieveiledernes følelse av å være komfortabel/ kompetent med veiledning
som handler om:
Studietekniske forhold (2 faktorer), personlige og helsemessige forhold,
karriereveiledning (2 faktorer) og veiledning av utenlandske studenter.
For det første viste det deg at kjønn ikke hadde noen innvirkning på noen av
veiledningsområdene, og denne variabelen ble tatt ut.
En faktor går igjen som fellesnevner når det gjelder hva som synes å virke inn på hvor
komfortable/kompetente studieveilederne føler seg i møtet med studentenes mange
behov og henvendelser; andel av stillingen som kan disponeres til studieveiledning.
Noen av de andre faktorene kommer også inn i bildet, men varierer noe etter hvilket
område som er i fokus.
I situasjoner hvor det skal veiledes innen det studietekniske området med hensyn til
studieteknikker og motivasjonsspørsmål, er det kun andel av stillingen avsatt til
studieveiledning som har forklaringskraft (Tabell 29, App). I spørsmål som handler om
studiegjennomføring og progresjon kommer en faktor i tillegg; erfaring med veiledning
av NTNU-studenter (Tabell 30, App). Veiledning innen det helsemessige og personlig
området er i tillegg til andelen studieveiledning i stillingen influert av begge typene
veiledererfaring, altså total veiledererfaring og erfaring med NTNU-studenter (Tabell 31,
App). Veiledning i jobbrelaterte karrierespørsmål er i tillegg til andel i stillingen til
veiledning, influert av egen utdanning (Tabell 32, App). Følelsen av å være
komfortabel/kompetent med studierelatert karriereveiledning er influert av egen
utdanning samt erfaring med veiledning av NTNU-studenter (Tabell 33, App). Når det
gjelder det siste punktet, veiledning av utenlandske studenter, ser vi at to faktorer har
betydning; andel av stillingen til studieveiledning og egen alder (Tabell 34, App).
Dette resultatet gir en tydelig indikasjon på at opplevelse av kompetanse innen å
håndtere varierte tema som studentene tar opp, predikeres av hvor mye tid en har til
veiledning. Nok tid til disse oppgavene vil øke en veileders følelse av profesjonalitet og
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kompetanse, det medfører et økt erfaringsgrunnlag og derved økt trygghet i denne
funksjonen.
4.5.6. Oppsummering - om å være komfortabel/kompetent med ulike
ansvarsområder.
Studieveilederne har mange oppgaver og utfordringer. De ble spurt om i hvor stor grad
de føler seg komfortabel og kompetent til å håndtere de ulike typene henvendelser.
For det første viser resultatene at veilederne sett under ett føler seg godt rustet til å
håndtere studietekniske spørsmål fra studentene som gjelder studieprogresjon og
gjennomføring. Dette gjelder både veiledere fra Studieavdelingen/Studentservice, fra
fakultetene og instituttene. Veilederne i den fjerde gruppen, SiT Råd/Studentprestene,
har en mindre positiv innstilling til å kunne yte hjelp på dette området. Deres skåre er «i
liten grad», tvilende, men ikke helt negativ. Men også her får vi et bilde av variasjoner
innen gruppene. For eksempel kom det fram at ved fakultetene (som har den
gjennomsnittlig høyeste skåren) er det både veiledere som overhodet ikke føler seg
komfortabel/kompetent og de som i svært stor grad føler at de er det.
Den andre kategorien studietekniske henvendelser handler om å kunne hjelpe med
studieteknikker og motivasjon. Her ser vi det omvendte mønsteret når gruppene
sammenliknes. Resultatet vurdert for gruppene under ett viser at de føler seg relativt
gode til å kunne bistå studentene. Men det er Studieavdelingen/Studentservice og SiT
Råd/Studentprestene som føler seg på «tryggest grunn» her, mens veilederne fra
fakultetene og instituttene skårer lavere. En vurdering av variasjonen innen gruppene
gir det samme resultatet som i mange andre spørsmål som besvares i denne
kartleggingen; det er til dels store ulikheter innen gruppene. SiT Råd/Studentprestene
har imidlertid minst variasjon, de oppgir at de stort sett føler seg godt i stand til å møte
studentene i slike saker.
Det andre hovedområdet er det helsemessige og personlige området. Her skårer
respondentene sett under ett relativt beskjedent, de føler seg lite
komfortabel/kompetent hvis det gjelder å bidra med veiledning på dette området. Men
det er ulikhet mellom gruppene også her. SiT Råd/Studentprestene er de som føler seg
best rustet til å håndtere at studenter kommer med helsemessige og personlige
problemer. Veilederne ved Studieavdelingen/Studentservice skårer også på den positive
enden av skalaen. Veilederne ved fakultetene og instituttene føler seg på den annen side
lite komfortable/kompetente til å skulle løse denne typen problemer sammen med
studenter som trenger det. Selv om totalskårene er relativt lave, så kommer variasjonen
innen gruppene tydelig fram også her, bortsett fra i gruppen med SiT
Råd/Studentprestene som er de mest positive. I alle grupper er det veiledere som
opplyser at de føler seg ganske kompetente til å håndtere slike forespørsler, mens for
eksempel blant fakultetsansatte og instituttansatte er det veiledere som oppgir at de i
det hele tatt ikke er i stand til å veilede innen dette følsomme og komplekse området.
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Det tredje hovedområdet er det karrieremessige området, her kom det fram to faktorer.
Studieveilederne oppgir totalt sett at de «i ganske stor grad» føler at de kan bidra til
studentene med studierelatert karriereveiledning. Gruppene skårer ulikt i dette
spørsmålet, hvor de institutt og fakultetsansatte skårer høyest og oppgir at de føler seg
kompetente. Studieavdelingen/Studentservice skårer litt lavere enn disse, men
tilkjennegir en viss positiv holdning til sin evne til å hjelpe studentene. Sit Råd/
Studentprestene har lavest tro på egen kompetanse, og er lite komfortable i slike
veiledningssituasjoner.
Den andre faktoren handler om å være komfortabel/kompetent med tema som er rettet
inn mot jobbrelatert karriereveiledning. Også her er studieveilederne totalt sett ganske
positive. Det er imidlertid forskjeller mellom gruppene etter hvor de arbeider. SiT
Råd/Studentprestene føler seg i liten grad komfortabel med å veilede innen dette
området, mens de andre tre gruppene opplever at de kan bidra i ganske stor grad.
Når det gjelder begge disse faktorene kommer det fram samme type variasjoner innen
gruppene som i andre spørsmål. De tre gruppene fra Studieavdelingen/Studentservice,
fakultetene og instituttene har alle veiledere som enten føler seg svært lite komfortabel
med karriereveiledning knyttet til studiet, og til de som i svært stor grad føler at de er
det. Det samme gjelder variasjonen innen området jobbrelatert karriereveiledning.
Bildet av hvor kompetansen sitter i forhold til de karriererelaterte områdene er med
andre ord litt uklart i denne kartleggingen, og slik kan det antakelig fremstå for også for
studentene.
Det siste hovedområdet innen studieveiledernes ansvarsområder er språk og
kulturforståelse hos utenlandske studenter. Veilederne i denne undersøkelsen sett
under ett føler seg lite komfortabel/kompetent til å bistå utenlandske studenter. Dette
må sees i sammenheng med at det er Internasjonal Seksjon som har ekspertisen på
området. Likevel viser det seg at veiledere flere steder oppsøkes av studenter som
trenger hjelp og veiledning.
Det er forskjeller mellom gruppene hvor Studieavdelingen/Studentservice og Sit
Råd/Studentpresten er de som ser ut for å håndtere dette best, mens de ansatte ved
fakultetene og instituttene skårer lavere. Men det er variasjoner også innen gruppene.
Alle gruppene har forekomst både av veiledere som er svært negative og svært positive
til sin kompetanse på området. Det er ved instituttene vi ser den største spredningen.
Spørsmålet som reiser seg i kjølvannet av dette er om alle burde ha en viss beredskap
for å hjelpe de utenlandske studentene i de fagmiljøene de ferdes i (lavterskeltilbud),
eller om man bør ha en tydeligere «peker» mot for eksempel Internasjonal Seksjon eller
det som omtales som «sentralt» (studieavdelingen/studentservice).
På spørsmålet om hvilke forhold som spiller inn når det gjelder å føle seg
komfortabel/kompetent med å veilede innen alle disse områdene, viser det seg at det å
ha nok satt av tid til veiledning i stillingen sin går igjen. I en del tilfeller er det å ha gjort
seg erfaringer med veiledning av NTNU-studenter vesentlig, samt egen utdanning.
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4.6. Om å henvise videre
Det kan oppstå situasjoner i møtet mellom student og veileder hvor det vil være naturlig
å henvise videre til personell som har mer spesialisert kompetanse (Tabell 32).
Resultatene viser at når veiledere videresender, skjer dette gjerne til psykolog (53
prosent oppgir dette10), dernest henvises det til lege (50.9 prosent) og/eller helsesøster
(37 prosent).
Videre henvisning til psykiatrisk sykepleier/sosionom iverksettes ofte av om lag 26
prosent av veilederne, mens rundt 18 prosent finner det riktig å henvise videre til
studentprestens kontor. Resultatene viser at rundt en firedel av studieveilederne
henviser til «andre», men våre data sier ikke noe om hvor dette kan være.
Tabell 32: Henvisning til helsepersonell og/eller studentprest. Prosent (N).

Gjennomsnittskåre
Aldri
Svært sjelden
Sjelden
Ganske ofte
Ofte
Svært ofte
Totalt

Til helsesøster

Til lege

Til
psykolog

3.1
19.0 (22)
17.2 (20)
26.7 (31)
22.4 (26)
6.0 (7)
8.6 (10)
100 (116)

3.5
9.5 (11)
12.1 (14)
27.6 (32)
29.3 (34)
13.8 (16)
7.8 (9)
100 (116)

3.6
7.7 (9)
12.8 (15)
26.5 (31)
27.4 (32)
14.5 (17)
11.1 (13)
100 (117)

Til
psykiatrisk
sykepleier/
sosionom
2.8
21.6 (25)
23.3 (27)
29.3 (34)
12.1 (14)
6.9 (8)
6.9 (8)
100 (116)

Til studentpresten

Til andre

2.4
35.5 (37)
20.2 (23)
28.9 (33)
12.3 (14)
2.6 (3)
3.5 (4)
100 (114)

2.8
25.0 (24)
18.8 (18)
30.2 (29)
13.5 (13)
6.3 (6)
6.3 (6)
100 (120)

4.7. Hvor og hvordan foregår veiledningen?
Det ble stilt spørsmål i denne undersøkelsen om hvor og hvordan selve veiledningen
finner sted, ut fra en tanke om at dette kan ha betydning for studentene. Det kan være
viktig i en del tilfeller at veiledningen foregår i trygge og avskjermete omgivelser, som
innbyr til åpenhet. Resultatene viser at når veiledning skjer ansikt til ansikt, så er den i
overveiende grad avskjermet, på veileders kontor (92.3 prosent). En liten andel av
veilederne har tilgang på egne veiledningsrom (20 prosent), mens de færreste oppgir at
de gir veiledning i ekspedisjon/skranke (10.6 prosent) (Tabell 33).

10

Her inngår svarkategoriene «ganske ofte», «ofte» og «svært ofte».
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Tabell 33: Ansikt til ansikt. Prosent (N).

Gjennomsnittskåre
Aldri
Svært sjelden
Sjelden
Ganske ofte
Ofte
Svært ofte
Totalt

I ekspedisjonen/
skranken
1.8
60.2 (68)
14.2 (16)
15.0 (17)
5.3 (6)
3.5 (4)
1.8 (2)
100 (113)

På mitt kontor
5.5
0.8 (1)
1.7 (2)
5.0 (6)
5.0 (6)
16.7 (20)
70.6 (84)
100 (119)

I et eget
veiledningsrom
2.1
60.9 (70)
9.6 (11)
9.6 (11)
5.2 (6)
6.1 (7)
8.7 (10)
100 (115)

En del studieveiledning foregår via e-post, telefon og sms/chat (Tabell 34). Det mest
vanlige er at man bruker e-post, det kan for eksempel være å svare på spørsmål eller
avtale møter (86.7 prosent). Telefonkontakt er også relativt utbredt (71.7 prosent),
mens sms/chat er lite brukt i veiledning av studenter (3.5 prosent).
Tabell 34: Via ulike medier. Prosent (N).
Gjennomsnittskåre
Aldri
Svært sjelden
Sjelden
Ganske ofte
Ofte
Svært ofte
Totalt

Via e-post
5.03
0.8 (1)
3.3 (4)
9.2 (11)
14.2 (17)
23.3 (28)
49.2 (59)
100 (120)

Via telefon
4.25
0.8 (1)
5.0 (6)
22.5 (27)
25.8 (31)
31.7 (38)
14.2 (17)
100 (120)

Via sms/chat
1.41
74.6 (85)
14.0 (16)
7.9 (9)
2.6 (3)
0.9 (1)
100 (114)

Det var også av interesse å få en oversikt over hva gjeldende praksis er når det gjelder å
ta i mot studenter som søker veiledning (Tabell 35). Resultatene viser at de aller fleste
praktiserer det som omtales som ”åpen dør”, altså at studentene kan stikke innom uten å
ha avtalt på forhånd (87.3 prosent). Nesten 71 prosent oppgir også at de praktiserer
timebestillinger. Dette kan bety for eksempel at et første møte mellom student og
veileder kan skje uten å ha avtalt på forhånd, men kanskje vil oppfølginger gjøres i form
av timebestillinger.
Tabell 35: Praksis for mottak av studenter. Prosent (N).
Gjennomsnittskåre
Aldri
Svært sjelden
Sjelden
Ganske ofte
Ofte

«Åpen dør»
5.0
3.4 (4)
4.2 (5)
5.1 (6)
12.7 (15)
24.6 (29)

Timebestillinger
4.3
7.5 (9)
8.3 (10)
13.3 (16)
16.7 (20)
24.2 (29)
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Svært ofte
Totalt

50.0 (59)
100 (118)

30.0 (36)
100 (120)

4.8. Om språk og veiledning
Forekomsten av utenlandske studenter gjør det nødvendig å kunne kommunisere på
andre språk enn norsk. Vi ser av resultatene at om lag 39 prosent relativt ofte veileder
på andre språk enn norsk, mens 59 prosent oppgir at dette sjelden forekommer, mens
noen få (1.7 prosent) aldri veileder på andre språk enn norsk (Tabell 36).
Tabell 36: Veiledning på andre språk enn norsk. Prosent (N).

Gjennomsnittskåre
Aldri
Svært sjelden
Sjelden
Ganske ofte
Ofte
Svært ofte
Totalt

Veiledning på andre språk
enn norsk
3.5
1.7 (2)
20.8 (25)
38.3 (46)
18.3 (22)
10.0 (12)
10.8 (13)
100 (120)

På et åpent oppfølgingsspørsmål om hvilke andre språk det veiledes på, kom det fram at
alle (N=120) kan veilede på engelsk, noen på fransk (N=5) og tysk (N=4), gresk
forekommer også, samt tigrinja (et afrikansk språk). Vi ser at de aller fleste (93.3
prosent) opplever å være komfortable (men i noe ulik grad) med å veilede på andre
språk enn norsk, mens litt under 6 prosent uttrykker at de er negative til dette (Tabell
37).
Tabell 37: Komfortabel med å veilede på andre språk enn norsk? Prosent (N).

Gjennomsnittskåre
I svært liten grad
I liten grad
I ganske stor grad
I stor grad
I svært stor grad
Ikke relevant
Totalt

Komfortabel med veiledning på andre
språk enn norsk
3.79
1.7 (2)
4.2 (5)
35.0 (42)
32.5 (39)
25.8 (31)
0.8 (1)
100 (120)

4.9. Faglig forankring og kvalitetssikring
I denne undersøkelsen stilles det en rekke spørsmål i tilknytning til det man kan
karakterisere som grad av bevissthet omkring sin egen veiledning. Dette inkluderer
spørsmål som handler om tiden de har til rådighet og om de opplever at veiledningen de
gir har noen effekt. Det handler også om former for faglig forankring og eventuelle
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konkrete måter å kvalitetssikre veiledningen på. En siste underkategori handler om
hvordan man opptrer i møtet med studentene.
4.9.1. Tid og effekt
Sett forhold til at mange har studieveiledning kun som en mindre del av jobben, var det
av interesse å få oversikt over hvor mange som opplever at de likevel disponerer nok tid
til denne oppgaven (Tabell 38). Resultatene viser at i utvalget som helhet er de fleste
positive og mener at de (med noen variasjoner) har tiden de trenger (72.5 prosent). I alt
27.6 prosent er mindre tilfreds med tiden de har til veiledning. Det viser seg også at de
fleste studieveilederne opplever at den veiledningen de gir har effekt (87.4 prosent),
mens rundt 12 prosent stiller seg mer tvilende i dette spørsmålet. Ingen rapporterer at
det de gjør er uten effekt («i svært liten grad»).
Tabell 38: Opplevelse av tid til og effekt av din veiledning. Prosent (N).

Gjennomsnittskåre
I svært liten grad
I liten grad
I noen grad
I ganske stor grad
I stor grad
I svært stor grad
Totalt

Har du nok tid til
veiledningen?
4.07
1.7 (2)
4.2 (5)
21.7 (26)
37.5 (45)
28.3 (34)
6.7 (8)
100 (120)

Har veiledningen din
noen effekt
4.53
0.8 (1)
11.8 (14)
34.5 (41)
39.5 (47)
13.4 (16)
100 (119)

Det ble videre undersøkt om det var forskjell mellom veilederne etter hvor de hadde sitt
arbeidssted i disse spørsmålene. Det var ingen forskjell mellom gruppene i spørsmålet
om de opplevde å ha nok tid. Gjennomsnittskåren her er 4.1 (Tabell 38), som tilsvarer «i
ganske stor grad». En nyansering av dette inntrykket kommer fram når en ser på
variasjonene i skårer innen gruppene, hvor noen er svært negative mens andre er svært
positive (se Tabell 35 App).
Det kom imidlertid fram forskjeller mellom gruppene i spørsmålet om de opplever at
veiledningen de gir har noen effekt. Det er Studieavdelingen/Studentservice og SiT
Råd/Studentprestene som har størst tro på at det de gjør har effekt (hhv 5.0 og 5.1 som
tilsvarer «i stor grad»). De som arbeider ved fakultetene/instituttene skårer lavere, men
er innbyrdes like i statistisk forstand (h.h.v. 4.4 og 4.4 tilsvarer «i ganske stor grad»).
Men innen disse to sistnevnte gruppene er variasjonen stor (fra 2=«i liten grad til 6=«i
svært stor grad»)(Tabell 29 App).
4.9.2. Faglig forankring og kvalitetssikring
Studieveilederne fikk en rekke spørsmål de skulle besvare for å gi et bilde av det vi har
kalt «faglig forankring og kvalitetssikring». Dette handler om i hvor grad de støtter seg
på bruk av verktøy og teknikker i veiledningene, hvordan de vurderer sine veiledninger
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selv, om de eventuelt har en faglig forankring og målbevissthet som støtte i
veiledningssammenheng, og hvordan de faktisk opptrer i møtet med studentene.
Resultatene viser at en svært liten andel (6.7 prosent) av respondentene benyttet
karriere- og/eller personlighetstester i sitt møte med studentene. En betydelig større
andel av veilederne anvender samtalemetodikker som «Motiverende Intervju»(MI) og
«Løftmetodikk» (løsningsfokusert tilnærming, LØFT). Nærmere 42 prosent oppgir at de
benytter seg av slike metodikker, hvilket innebærer at den største andelen (58.5
prosent) ikke, eller i liten grad, har dette på sitt repertoar. Når det gjelder å ta lyd eller
filmopptak av veiledningene sine, viser resultatene at dette er lite utbredt (3.5 prosent)
(Tabell 39).
Tabell 39: Benytter du verktøy og teknikker i veiledningen. Prosent (N).

Gjennomsnittskåre
Svært uenig
Ganske uenig
Litt uenig
Litt enig
Ganske enig
Svært enig
Totalt

Karriere og
personlighetstester
1.6
61.9 (72)
26.3 (31)
5.9 (7)
4.2 (5)
2.5 (3)
100 (118)

MI og LØFT
2.8
37.3 (44)
15.3 (18)
5.9 (7)
22.9 (27)
10.2 (12)
8.5 (10)
100 (118)

Lyd- og
filmopptak
1.3
80.3 (94)
12.0 (14)
4.3 (5)
0.9 (1)
2.6 (3)
100 (117)

Et annet aspekt ved å drive med veiledning av studenter er å reflektere over hvordan
veiledningene fungerer. Det gjør man særlig i form av å se tilbake på situasjonen, enten
bare for seg selv, eller å be om studentenes syn på hva de fikk ut av veiledningen.
Kollegers observasjoner kan også gi verdifulle tilbakemeldinger (Tabell 40).
Rundt 25 prosent av veilederne har et system hvor de registrerer samtalene de har hatt
med studenter. Det finnes ingen «mal» på hvordan dette bør gjøres, og prosedyren kan
derved variere, enten i form av kun å notere at en samtale har funnet sted, eller mer
utdypende om hvordan samtalen forløp. De aller fleste har med andre ord ingen rutiner
for dette (74.4 prosent). På den annen side ser vi at en betydelig andel av veilederne tar
seg tid til selv å reflektere over og analysere situasjonen etter endt veiledning (58.1
prosent), mens mange gjør ikke det (nesten 42 prosent). Når det gjelder å be om
tilbakemeldinger fra studentene, ser vi at noe over 30 prosent av veilederne gjør dette,
mens nesten 70 prosent ikke gjør det. Det samme mønsteret gjentar seg på spørsmålet
om man inviterer til at kolleger kan observere under veiledning, 21.1 prosent gjør dette,
mens nesten 79 prosent ikke henter inn vurderinger på denne måten. Totalt sett kan en
si at respondentene i relativt liten grad bruker andre kilder enn seg selv når det gjelder å
vurdere hvordan studentveiledningen fungerer.
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Tabell 40: Aktiv vurdering av egen veiledning. Prosent (N).
Registreringssystem for
samtalene
Gjennomsnittskåre
Svært uenig
Ganske uenig
Litt uenig
Litt enig
Ganske enig
Svært enig
Totalt

2.5
48.7 (57)
15.4 (18)
10.3 (12)
5.1 (6)
3.4 (4)
17.1 (20)
100 (117)

Reflekterer/
analyserer
etter
veiledningene
3.6
9.4 (11)
13.7 (16)
18.8 (22)
34.2 (40)
17.1 (20)
6.8 (8)
100 (117)

Studenters
tilbakemeldinger

Kollegers
observasjoner

2.7
33.6 (39)
19.8 (23)
16.4 (19)
12.1 (14)
9.5 (11)
8.6 (10)
100 (116)

2.1
43.2 (51)
28.0 (33)
7.6 (9)
18.6 (22)
1.7 (2)
0.8 (1)
100 (118)

Et tredje aspekt omkring kvalitetssikring av studieveiledning handler om faglig
kunnskap, forberedelser og målbevissthet (Tabell 41). Resultatene viser at 56.8 prosent
av veilederne oppgir at deres veiledning er forankret i fag-/teorikunnskap. På den annen
side innebærer dette at over 43 prosent ikke har dette grunnlaget. Det er imidlertid en
betydelig større andel som oppgir at de er godt forberedt før veiledningene (nesten 87
prosent), mens rundt 13 prosent hevder at det er de ikke. Det å ha et klart mål med
veiledningene fordrer at man føler seg kompetent til å takle de fleste spørsmål som
skulle dukke opp, eller at man har fått et hint i forkant fra studenten om hva behovet for
veiledning handler om. Resultatene viser at over halvparten (59.5 prosent) mener at de
har et klart mål med sine veiledninger, mens 40.7 prosent i mindre eller ingen grad
oppgir at de har det.
Tabell 41: Forankring og målbevissthet. Prosent (N).
Veiledningen
er teoretisk
forankret
Gjennomsnittskåre
Svært uenig
Ganske uenig
Litt uenig
Litt enig
Ganske enig
Svært enig
Totalt

3.64
8.5 (10)
17.8 (21)
16.9 (20)
25.4 (30)
21.2 (25)
10.2 (12)
100 (118)

Er godt
forberedt
før
veiledning
4.57
0.8 (1)
5.0 (6)
7.6 (9)
21.8 (26)
52.1 (62)
12.6 (15)
100 (119)

Klart mål med
veiledningene
3.61
8.5 (10)
16.1 (19)
16.1 (19)
29.7 (35)
24.6 (29)
5.1 (6)
100 (119)

Et fjerde hovedmoment knyttet til kvalitet i veiledning inkluderer hvordan man møter
og involverer seg i studentene (Tabell 42). En måte kan være at en bruker sine egne
erfaringer i samtalen. Vi ser at om lag 70 prosent oppgir at de gjør dette i relativt stor
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grad, mens om lag 30 prosent er uenige i at dette er en løsning. På den annen side ser vi
at de aller fleste veilederne oppgir at de tilstreber å være mest mulig objektive i sine
samtaler med studenter (98.3 prosent). De aller fleste inviterer studentene til å ta
kontakt igjen, dersom det skulle være behov (97.4 prosent). Resultatene viser også at
veiledningstilbudet til studentene ved NTNU har en profil hvor de aller fleste praktiserer
«åpen dør», det vil si at de tar henvendelser og veiledning på sparket (96.6 prosent).
Tabell 42: Møtet med studentene. Prosent (N).
Bruker egne
erfaringer*

Mest mulig
objektiv

Inviterer til
Tar samtaler på
fortsatt
sparket ”åpen”
kontakt
dør
Gjennomsnittskåre
4.0
5.1
5.5
5.4
Svært uenig
5.1 (6)
0.8 (1)
0.8 (1)
Ganske uenig
10.2 (12)
1.7 (2)
Litt uenig
15.3 (18)
1.7 (2)
2.5 (3)
Litt enig
27.1 (32)
15.5 (18)
4.2 (5)
2.5 (3)
Ganske enig
31.4 (37)
50.0 (58)
27.1 (32)
46.2 (55)
Svært enig
11.0 (13)
32.8 (38)
66.1 (78)
47.9 (57)
Totalt
100 (118)
100 (116)
100 (118)
100 (119)
*NB Det er ingen forskjell mellom veiledergruppene i dette spørsmålet. Kjikvadratanalyse.

Spørsmålene som handler om faglig forankring og kvalitetssikring som er presentert her
ble så gjenstand for en faktoranalyse, og det kom ut en faktor som favner 10 av
underspørsmålene, denne er kalt «veiledningsfaglig forankring» (ref punkt 2.3.1.). På
basis av denne faktoren ble det ved hjelp av en variansanalyse undersøkt om det var
forskjeller mellom veilederne i forhold til hvor de har sitt arbeidssted. Resultatet viser at
det er forskjeller (Tabell 43). Det viser seg at fakultets- og instituttansatte skårer likt,
men lavere enn de to andre gruppene (hhv. 25.1 og 24.7).
Studieavdelingen/Studentservice og SiT Råd/Studentpresente skårer begge betydelig
høyere og innbyrdes likt statistisk sett (hhv. 37.4 og 41.7). Det må imidlertid nevnes at
det er stor variasjon, særlig innen de to gruppene som skårer lavest (ref min-max
verdiene), mens variasjonen er betydelig mindre i gruppen SiT Råd/Studentprestene
(Tabell 43).
Tabell 43. Veiledningsfaglig forankring, gjennomsnittskårer (Skala 10-60: «svært uenig svært
enig). Enveis Anova (N=113).
Veiledningsfaglig forankring
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=28.794, sig =0.000.

N
22
30
55
6
113
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Gj. snitt
37.4
25.1
24.7
41.7
28.2

Std.d
8.91
5.88
6.31
5.47
8.92

Min-Max
21-54
12-40
14-38
36-49
12-54

4.9.3. Kvaliteten på egen veiledning – hva kunne gjort den bedre?
Det var mulig å utdype spørsmålet om hva som kan øke kvaliteten på egen veiledning
gjennom en åpen svarkategori. I alt 66 personer benyttet denne muligheten.
Tid. Ønske om mer tid i stillingen kom tydelig fram. Det ble nevnt at de andre
oppgavene i stillingen stadig øker, og fortrenger studieveiledningen. Noen oppgav at de
tok seg tid til studentene, men opplevde at dette gikk ut over de andre oppgavene. Det
var ønsker om at man kunne ha tid før og etter veiledning. Det kom også fram at det
hadde vært ønskelig å slippe de andre oppgavene. Faste tider til ulike oppgaver ville
vært et bidrag til å øke veiledningskvaliteten.
Kompetanse. Et annet moment som kom tydelig fram, var ønske om og behov for mer
kompetanse innen veiledningsområdet, det å vite hva man skal gjøre i
veiledningssituasjoner. Det å bli flinkere til å stille spørsmål i stedet for å «gi svar» ble
framhevet som viktig. Flere trekker fram et inntrykk av at kompetansebygging er
nedprioritert ved NTNU. Man ønsker seg kurs ut over det som tilbys fra KNUS. Det er
ønskelig med løpende oppdatering, flere kursalternativer og bedre tilgang til kurs for
alle (også for midlertidig ansatte). Bevisstgjøring og videreutvikling av kompetanse
anses som vesentlige momenter i prosessen mot å bli en enda bedre veileder. En
illustrasjon på hva dette handler om kom fram fra en veileder som oppgav at han/hun er
god på faglig/teknisk veiledning, mindre god på det psykososiale.
Teori om samtaler og veiledning kom fram som et forslag i denne sammenhengen. Også
det å få kurs i veiledningsteknikker og samtalemetodikker ble ansett som en hjelp til å
forbedre sin ytelse som studieveileder. Det ble også trukket fram behov for å lære seg å
kartlegge studenters behov for karriereveiledning, interessekartlegging,
personlighetskartlegging, og mer om arbeidslivskompetanse. Det å kunne utføre egne
kandidatundersøkelser ble også nevnt som et mulig hjelpemiddel til å forstå hva en står
overfor som veileder. Karriereområdet trekkes særlig fram som et område preget av
manglende kompetanse.
Flere nevner at de savner et system for registrering og evaluering av samtaler. Og noen
nevner at det å få tilbakemeldinger på egne veiledninger kunne bidratt til kvalitetsøking.
For eksempel nevnes at de kunne vært flinkere selv til å be om tilbakemelding fra
studentene slik at de kunne forbedret seg.
Et annet moment som trekkes fram er det å bruke kollegaer mer, eventuelt reflektere
sammen, ha et reflekterende team, ha tid til refleksjon. «Kollegaveiledning» var et
begrep som kom fram ofte. I denne sammenhengen nevnes at kollegaobservasjon og
tilbakemeldinger herfra kunne justert ens måte å opptre på. Det trekkes fram at
veiledningssituasjonene er personavhengige, og at man sjelden eller aldri får mulighet til
å bli justert. Rollespill er et forslag til hvordan man kan sette fokus på egen innsats.
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Det er altså den veiledningsfaglige kompetansen som særlig trekkes fram av
respondentene i dette spørsmålet, men det kom også fram at man føler behov for mer
kunnskap om fagtilbudene ved NTNU, og om regelverkene.
Ansvar og organisering. Det ble nevnt at det å ha eget kontor til veiledning ville gjort
kvaliteten på egen veiledning bedre. For øvrig ble det trukket fram at
veiledningstilbudet kunne vært sentralisert, slik at det ble et mer enhetlig tilbud til
studentene. Det ble også foreslått at det kunne vært en tydeligere grenseoppgang
mellom fakultetsvise og sentrale tilbud, Studentservice, SiT og helsetjenestene. I denne
sammenhengen ble det oppgitt at mange veiledere opplever at de jobber dobbelt.
Til sist kom det fram et punkt som legger mer ansvar over på studentene. Det ble nevnt
at kvaliteten på veiledningen vil bli bedre dersom studentene klarer å være tydeligere
på hva de trenger, og eventuelt at de har gjort en innsats for å finne ut av det de lurer på
før de kommer: «dersom studentene kommer innom uten å ha lett etter potensielle svar,
vil de heller ikke forstå svaret som blir gitt».
4.9.4. Oppsummering; faglig forankring og kvalitetssikring
Punktet om faglig forankring og kvalitetssikring berører mange aspekter ved det å
veilede. Målet med disse spørsmålene var å avdekke grad av bevissthet omkring
kvaliteten på egen veiledning. Det ble spurt om veilederne opplever å ha nok tid til
denne oppgaven, om de føler at hjelpen de gir har noen effekt, og i hvor stor grad de
støtter seg til verktøy, teknikker og strategier som kan gjøre veiledningen så god som
mulig.
Som resultatene viser (tabell 10), er studentveiledning en oppgave som for de aller
flestes vedkommende må kombineres med andre oppgaver, gjerne administrative.
Spørsmålet er i hvor stor grad dette oppleves negativt i forhold til veilederoppgaven.
Resultatene viser at veilederne sett under ett føler at de har relativt god tid til denne
oppgaven, uavhengig av hvor de jobber. Gjennomsnittskåren viser «i ganske stor grad»
(se tabell 29 app). Men i gjennomsnittskårer ligger det mye tilleggsinformasjon, og vi ser
at det er store variasjoner innen gruppene når det gjelder opplevelsen av å ha nok tid.
De ansatte ved fakultetene og instituttene oppgir alt fra at de har altfor lite tid og til at de
har tilstrekkelig tid.
Det viser seg også at blant de som arbeider ved Studieavdelingen/Studentservice er det
ulike erfaringer og oppfatninger i dette spørsmålet. Her er det med andre ord også store
variasjoner, men noe mindre enn i de to foran nevnte gruppene. SiT
Råd/Studentprestene er de mest positive og de har liten variasjon i responsene.
På spørsmålet om veilederne har tro på om det de gjør har noen effekt, viser det seg at
de aller fleste opplever dette positivt (87.4 prosent, tabell 38). Imidlertid er det forskjell
mellom gruppene (Tabell 29 app). Her er det veilederne hos Sit Råd/Studentprestene og
ved Studieavdelingen/Studentservice som er tryggest på at de hjelper, mens veilederne
ved fakultetene og instituttene skårer lavere og derved fremstår som mer usikre på
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resultatet. Men også i dette spørsmålet finner vi variasjoner innen gruppene, de største
variasjonene på instituttene (fra i liten grad til i svært stor grad), dernest på fakultetene
(i noen grad til i svært stor grad). Veilederne ved Studieavdelingen/Studentservice og
SiT Råd/Studentprestene er begge klart positive til at den veiledningen de gir har effekt.
Disse gruppene er også de som har størst andel studentveiledning i stillingene sine.
Det å ha en veilederposisjon innebærer at en må takle mange og ulike utfordringer i
møtet med studentene. Det kan diskuteres hva som skal til for å bli omtalt som en
kompetent veileder eller hva som skal til for eventuelt å øke sin kompetanse. Personlige
egenskaper og motivasjon for denne jobben er en nødvendig forutsetning for å fungere
godt, men er den tilstrekkelig? Trolig må det også ligge en grunnleggende
veiledningsfaglig kompetanse der. Denne kan for eksempel være at man benytter og
håndterer ulike verktøy, teknikker og strategier.
Spørsmålene som ble stilt om dette viser at veilederne i liten grad benytter verktøy og
teknikker i sin veiledning. Karriere – og personlighetstester forekommer svært sjelden,
det å gjøre lyd- og filmopptak av sine veiledninger er også lite utbredt. Det å benytte
motiverende intervju (MI) som samtaleteknikk en imidlertid en mer utbredt teknikk.
En rekke spørsmål ble også stilt til veilederne om de har noen form for aktiv vurdering
av sin veiledning. Det vanligste er at man selv reflekterer over og analyserer hva som
skjedde etter veiledningene. Om lag 58 prosent gjør dette mens de resterende ikke gjør
det. Vi kjenner ikke årsaken til at så mange ikke gjør dette, men en gjetning kan enten
være at det handler om mangel på tid, eller at veiledningen var av saksorientert karakter
og at problemet åpenbart ble løst der og da. Vi ser også at kun om lag 30 prosent ber om
tilbakemelding fra studentene, om de syntes at de fikk hjelp etc., hvilket betyr at de
fleste ikke ber om tilbakemeldinger. Spørsmålet er hvorfor det er slik. Dette kan fortsatt
dreie seg om tid, men det kan også være en indikasjon på at mange mangler et
veiledningsfaglig ”grep”, hvor det å be om tilbakemelding kan si noe om kvaliteten på
”konsultasjonen”. Det er videre kun en andel på 25 prosent som registrerer samtalene
de har med studentene, men det framgår ikke av våre data om denne registreringen kun
gjelder at samtale har funnet sted, eller hvordan den forløp.
Det ble utformet noen spørsmål som handler om faglig forankring og målbevissthet. De
aller fleste veilederne i denne undersøkelsen bekrefter at de er godt forberedt før
veiledningene finner sted (over 86 prosent), nærmere 60 prosent oppgir også at de har
et klart mål med veiledningene. Data sier ikke noe om hva et slikt mål kan være. Det er
imidlertid mange som svarer negativt på dette spørsmålet. Dette kan ha og gjøre med at
mange studenter kommer uanmeldt og at en ikke har fått forberedt seg.
Et annet viktig punkt, som handler om veiledningskompetanse, kommer fram i
responsen på spørsmålet om veiledningen er teoretisk forankret. Om lag 57 prosent
svarer positivt på dette, mens hele 43 prosent svarer negativt på dette. Dette kan trolig
handle om at en del verken har veiledningsfaglig basiskompetanse eller har tatt denne
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typen kurs gjennom jobben. En kompetent studieveileder vil nyte godt av en viss
teoretisk ballast, som kan være til hjelp i ulike situasjoner som kan oppstå.
En fjerde kategori spørsmål i denne sammenhengen handler om hvordan man vil
beskrive sitt møte med studentene. De aller fleste bestreber seg på å være mest mulig
objektive (over 98 prosent), de aller fleste (over 97 prosent) eksponerer at de er
tilgjengelige for å gi videre hjelp, og inviterer til fortsatt kontakt der det er behov. Nesten
alle tar samtaler og veiledninger på sparket («åpen dør») og signaliserer med det at
veiledertjenesten er fleksibel og tilgjengelig. Det siste spørsmålet handler om man
bruker egne erfaringer i veiledningene, og her svarer nesten 70 prosent at de gjør det,
mens de resterende 30 prosentene ikke gjør det.
Disse spørsmålene er til sammen en indikator på faglig forankring og kvalitetssikring.
Det totale bildet er at det fremkommer tydelige forskjeller mellom veiledergruppene
etter hvor de arbeider. SiT Råd/Studentprestene og Studieavdelingen/Studentservice
skårer høyest når det gjelder sin bevissthet på kvalitet og forankring. De institutt og
fakultetsansatte skårer lavere. Men også denne faktoren avslører de tidligere nevnte
store variasjonene innen hver av gruppene; størst blant de fakultet og instituttansatte,
mindre ved Studieavdelingen/ Studentservice og minst blant SiT Råd/Studentprestene.

4.10. Anerkjennelse, støtte og hjelp
Studieveiledere har ansvarsområder i jobben som krever mye av dem. De skal kunne
regler og bestemmelser, ha oversikt over ulike og mulige studieløp, og de skal kunne
forholde seg til dem som kommer for å søke hjelp, både på det formelle, praktiske og
menneskelige planet. Med dette som utgangspunkt ble det stilt en rekke spørsmål om
de som veiledere opplever å få anerkjennelse for jobben de gjør, og om dette har
betydning for dem. Det ble også spurt om og hvor de søker støtte og hjelp for sin egen
del dersom det skulle vise seg å være nødvendig.
4.10.1. Anerkjennelse
Når det gjelder spørsmålet om anerkjennelse, ser vi en relativt stor variasjon i forhold til
hvor man opplever å få anerkjennelse for det arbeidet som legges ned i studieveiledning
(Tabell 44)11. Det er ikke så vanlig å få anerkjennelse for studieveilederjobben fra
høyere administrativt nivå (dekan/prodekan). Om lag 16 prosent oppgir at de får
positive responser på sin innsats herfra, mens over 40 prosent ikke får det, og en stor
andel (42.5 prosent) mener at dette ikke er relevant.
En større andel (39.1 prosent) får anerkjennelse fra instituttledelsen, over 22 prosent
får det ikke, mens en stor andel mener at dette ikke er relevant (38.3 prosent). Over
halvparten (51.3 prosent) får anerkjennelse fra studieprogramledelsen, 18 prosent får
det ikke, mens 30.8 prosent oppgir at dette ikke er relevant for dem.

Disse resultatene framstilles slik at det er en positiv tendens («i noen, i stor og i svært stor grad») og en
negativ tendens (responsene «i svært liten grad, i liten grad»). «Ikke relevant» oppgis separat.
11
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De fleste får anerkjennelse fra nærmeste leder (81.3 prosent), mens 19 prosent ikke får
det, eller oppgir at dette ikke er relevant (2.5 prosent).
Tabell 44: Om å få anerkjennelse fra ledelse og administrasjon. Prosent (N).
Fra dekan/prodekan
Ikke relevant
I svært liten grad
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Totalt

42.5 (51)
25.8 (31)
15.0 (18)
10.0 (12)
3.3 (4)
3.3 (4)
100 (120)

Fra
instituttleder/nestleder
38.3 (46)
10.8 (13)
11.7 (14)
15.0 (18)
13.3 (16)
10.8 (13)
100 (120)

Fra nærmeste
leder

Fra
programledelse

2.5 (3)
10.0 (12)
9.2 (11)
24.2 (29)
28.3 (34)
25.8 (31)
100 (120)

30.8 (36)
7.7 (9)
10.3 (12)
18.8 (22)
17.1 (20)
15.4 (18)
100 (117)

Resultatene viser videre at svært mange opplever at de får anerkjennelse fra studentene
(96.6 prosent), mens noen ikke får det, eller oppgir at det ikke er relevant (hhv 0.8
prosent og 2.5 prosent).
Dernest får mange anerkjennelse fra kolleger (91.6 prosent), over 7 prosent får det ikke,
og en person oppgir at dette er irrelevant. En stor andel opplever positiv respons fra
andre veiledere (76.5 prosent), 15 prosent opplever ikke å få det, mens 8.4 prosent
oppgir at det er irrelevant. Litt under halvparten får anerkjennelse for sin
studieveiledningsjobb fra fagansvarlige (48.7 prosent), nesten 18 prosent får det ikke,
mens en relativt stor andel (33.6 prosent) mener at dette ikke er relevant for dem
(Tabell 45).
Tabell 45: Om å få anerkjennelse fra faglig personell og studenter. Prosent (N).
Fra kolleger
Ikke relevant
I svært liten grad
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Totalt

0.8 (1)
3.3 (4)
4.2 (5)
30.0 (36)
30.8 (37)
30.8 (37)
100 (120)

Fra
fagansvarlige
33.6 (40)
10.1 (12)
7.6 (9)
21.0 (25)
13.4 (16)
14.3 (17)
100 (120)

Fra andre
veiledere
8.4 (10)
3.4 (4)
11.8 (14)
30.3 (36)
28.6 (34)
17.6 (21)
100 (120)

Fra studenter
2.5 (3)
0.8 (1)
15.0 (18)
35.8 (43)
45.8 (55)
100 (120)

Et utdypende spørsmål om betydningen av anerkjennelse viser samme tendens som det
forrige spørsmålet om de faktisk får anerkjennelse (Tabell 46). Om lag 32 prosent mener
det har betydning om dekan/prodekan gir anerkjennelse, for 30.5 prosent har det liten
betydning, eller er irrelevant (37.3 prosent). En større andel av respondentene mener
det er viktig at instituttledelsen er positiv (49.2 prosent), 15.8 prosent synes ikke dette
har særlig betydning, eller er irrelevant (35 prosent). Nærmeste leder er den som i
størst utstrekning oppleves viktig å få anerkjennelse fra, og de fleste (90.9 prosent)
responderer positivt på dette, mens 5.9 prosent mener det ikke betyr noe eller er
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irrelevant for dem (3.3 prosent). Anerkjennelse fra programledelsen oppleves positivt
for om lag 57 prosent av veilederne, mens en liten gruppe ikke mener at dette har
betydning for dem (14.2 prosent). En større gruppe (28.6 prosent) mener at det ikke er
relevant.
Tabell 46: Betydningen av anerkjennelse fra ledelse/administrasjon. Prosent (N).
Fra dekan/prodekan
Ikke relevant
Svært liten betydning
Liten betydning
Noen betydning
Stor betydning
Svært stor betydning
Totalt

37.3 (44)
20.3 (24)
10.2 (12)
15.3 (18)
11.0 (13)
5.9 (7)
100 (118)

Fra
instituttleder/nestleder
35.0 (42)
7.5 (9)
8.3 (10)
17.5 (21)
16.7 (20)
15.0 (18)
100 (120)

Fra
nærmeste
leder
3.3 (4)
1.7 (2)
4.2 (5)
19.2 (23)
29.2 (35)
42.5 (51)
100 (120)

Fra
programledelse
28.6 (34)
5.0 (6)
9.2 (11)
21.0 (25)
14.3 (17)
21.8 (26)
100 (119)

Betydningen av å få anerkjennelse fra faglig personell og studenter er viktig for mange
(Tabell 47). Positive tilbakemeldinger fra studenter betyr mye for nesten 95 prosent av
veilederne, dernest kommer kollegaer (89.2 prosent) og andre veiledere (80.8 prosent).
En noe mindre andel av respondentene oppgir at anerkjennelse fra fagansvarlige har
betydning (58.8 prosent). Det viser seg at over 30 prosent oppgir at dette ikke er
relevant, mens rundt 10 prosent tillegger dette liten betydning. En liten andel (2.5
prosent) oppgir at anerkjennelse fra kolleger er irrelevant for dem og en liten andel (3.4
prosent) mener det samme om studentrespons. Det å få anerkjennelse fra andre
veiledere er irrelevant for 8.3 prosent, mens 31.1 prosent oppgir at det er irrelevant å få
anerkjennelse fra fagansvarlige.
Tabell 47: Betydningen av anerkjennelse fra faglig personell og studenter. Prosent (N).
Fra kolleger
Ikke relevant
Svært liten betydning
Liten betydning
Noen betydning
Stor betydning
Svært stor betydning
Totalt

2.5 (3)
1.7 (2)
6.7 (8)
26.7 (32)
30.8 (37)
31.7 (38)
100 (120)

Fra
fagansvarlige
31.1 (37)
3.4 (4)
6.7 (8)
26.9 (32)
15.1 (18)
16.8 (20)
100 (119)

Fra andre
veiledere
8.3 (10)
3.3 (4)
7.5 (9)
25.8 (31)
35.0 (42)
20.0 (24)
100 (120)

Fra studenter
3.4 (4)
1.7 (2)
9.2 (11)
15.1 (18)
70.6 (84)
100 (119)

4.10.2. Søke støtte og hjelp for egen del
Det ble stilt spørsmål om hvor man søker hjelp (debrief), dersom det skulle bli behov for
det. Resultatene viser at en stor andel (62.1 prosent) søker hjelp hos sin nærmeste leder,
mens litt over en tredel (34.5 prosent) ikke finner dette naturlig, eller de oppgir at det
ikke er relevant (3.4 prosent). Det å oppsøke HMS-seksjonen kan være aktuelt for noen
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(16.8 prosent), men er for de fleste lite aktuelt (74 prosent), samt at det oppleves
irrelevant for 9.2 prosent (Tabell 48).
Tabell 48: Oppsøke støtte/hjelp fra nærmeste leder eller HMS. Prosent (N).

Ikke relevant
I svært liten grad
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Totalt

Fra nærmeste leder

Fra HMS seksjonen

3.4 (4)
20.2 (24)
14.3 (17)
21.8 (26)
18.5 (22)
21.8 (26)
100 (119)

9.2 (11)
51.3 (61)
22.7 (27)
14.3 (17)
0.8 (1)
1.7 (2)
100 (119)

Vi ser videre at for nesten 90 prosent er det aktuelt å søke hjelp blant sine kolleger på
jobben dersom det skulle oppstå et behov. For en liten andel synes ikke dette å være så
aktuelt (7.5 prosent) og 2.5 prosent oppgir at det er irrelevant. Fagansvarlige i miljøet
synes å være litt mer perifere for de fleste dersom de skulle trenge støtte og hjelp i
tilknytning til veilederjobben (44.1 prosent oppsøker ikke hjelp her, mens 30.5 prosent
oppgir at dette alternativet er irrelevant). De resterende (25.4 prosent) søker imidlertid
støtte blant fagansvarlige på jobben dersom det oppstår behov. Resultatene viser også at
den største andelen av veilederne i liten eller ingen utstrekning bruker andre veiledere
som støtte (59.6 prosent), mens 31.1 prosent gjør det. Over 9 prosent oppgir at dette er
irrelevant (Tabell 49).
Tabell 49: Støtte/hjelp fra fagmiljøet. Prosent (N).

Ikke relevant
I svært liten grad
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Totalt

Kolleger på
jobben
2.5 (3)
2.5 (3)
5.0 (6)
13.4 (16)
26.1 (31)
50.4 (60)
100 (119)

Fagansvarlige i
miljøet
30.5 (29)
24.6 (23)
19.5 (23)
13.6 (16)
7.6 (9)
4.2 (5)
100 (118)

Andre veiledere
9.2 (11)
40.3 (48)
19.3 (23)
12.6 (15)
10.9 (13)
7.6 (9)
100 (119)

4.10.3. Utdyping av hvor man søker støtte og hjelp
Det ble åpnet for å utdype spørsmålet om hva man kunne ønsket av støtte og hjelp
dersom det skulle oppstå et behov. I alt 29 personer besvarte dette spørsmålet.
Noen å snakke med. Det viktigste punktet i denne sammenhengen synes å være å ha
mulighet for å snakke med noen. Det ble trukket fram at dersom man hadde hatt rutiner
for debriefing, ville det vært positivt, likeså om man hadde noen å ringe til som kunne gi
råd. Det er flere som har stor tro på at kollegagrupper kan fungere i slike
sammenhenger, gjerne i form av refleksjonsgrupper (som møtes jevnlig), eller team.
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Flere anfører at de faktisk har slike kontakter og grupper blant kollegene som fungerer
fint for dem.
Det ble også nevnt at dersom en hadde bedre tid mellom veiledningene kunne man tatt
opp problemer umiddelbart med andre veiledere.
Det anføres fra andre som negativt at nærmeste leder ikke er kompetent til å se at det
veiledningsfaglige ansvaret også er del av lederrollen, og at man som veileder derved
blir stående alene dersom man skulle ha behov for støtte og hjelp i en situasjon. Det
nevnes også at det hadde vært ønskelig med tettere veiledningsfaglig oppfølging fra
seksjon/leder.
På den annen side oppgir flere at de ikke savner støtte, de får det de trenger (fra
kolleger): «vi er flinke til å støtte hverandre». Disse har klart å etablere
«utluftingssamtaler i det daglige» som fungerer godt.
Å være synlig. Et annet punkt som kom opp gjennom denne muligheten til å ytre seg,
var et ønske om at veiledning av studenter skal bli estimert høyere og bli en mer synlig
funksjon (få høyere status). Det er særlig et problem at tiden som brukes til veiledning
ikke «regnes med» i den totale oppgavebelastningen. Det trekkes fram at når ledelsen
(eksempel fra et institutt) ikke er «oppdatert på» hva veiledningsfaget består i, så vil
disse oppgavene forbli «usynlige».
4.10.4. Oppsummering om anerkjennelse, støtte og hjelp
Det å få anerkjennelse for jobben man gjør, kan være vesentlig for både motivasjon,
innsatsvilje, utholdenhet og nytenkning. I et stort utdanningssystem som NTNU er det
mange oppgaver som skal utføres på mange plan av de ansatte, og det er naturlig nok
primært det faglige fokuset som står i sentrum for virksomheten. Studieveilederne på
sin side har en viktig oppgave med å «lose» studenter gjennom studiet, være tilgjengelig
og støttende dersom noen trenger hjelp, slik at studentene gjør gode valg og når målet
med sine studier. Studieveiledernes opplevelse av sin «synlighet» og eventuelt status
kan bli utfordret i et system hvor de aller fleste av dem har andre arbeidsoppgaver i
tillegg til å veilede.
Det kan være mange måter å oppleve anerkjennelse på, enten i form av at man
observerer at det er vilje til investering i denne funksjonen, og synliggjøring i form av
økonomiske tilskudd og stillinger; ergo at studieveiledning har status på linje med andre
oppgaver, at veilederstillingene har en klart definert ramme og ressurs, at det tilbys og
legges til rette for kompetanseheving, eller i form av personlig oppmuntring og respekt
for arbeidet som utføres. Denne undersøkelsen går imidlertid ikke inn på hva
respondentene legger i begrepet anerkjennelse, slik at tolkningen av svarene vil bli i
henhold til en generell opplevelse av deres verdi som veiledere.
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Det ble spurt om i hvor stor grad veilederne opplever at de får anerkjennelse og om
betydningen av dette fra i alt 8 «signifikante andre»12 på ulike nivåer i systemet, fra
dekanat til studentene selv (ledelse & administrasjon og faglig personell & studenter).
I kategorien «ledelse & administrasjon» ser vi at relativt få (16.6 prosent) opplever å få
anerkjennelse fra det øverste administrative nivået (dekanat). Det er en stor andel (over
40 prosent) som ikke opplever å få anerkjennelse herfra, underforstått at dette hadde
vært ønskelig på et eller annet plan. Det var også lagt inn et svaralternativ som gjorde
det mulig å markere at dette ikke ansees som relevant, og en relativt stor andel benyttet
seg av dette (over 42 prosent). At anerkjennelse hadde vært ønskelig bekreftes av over
30 prosent, mens en tilsvarende andel mener at det har liten betydning for dem. En
relativt stor andel (over 37 prosent) oppgir at betydningen av anerkjennelse fra dette
nivået er irrelevant. Sannsynligvis opplever mange, ikke overraskende, at avstanden
mellom dem som studieveiledere og toppnivået i organisasjonen som stor.
Anerkjennelse fra øverste ledelse vil eventuelt kunne blitt oppfattet som positiv dersom
man hadde opplevd en strukturell/organisatorisk satsing på studieveiledning i større
grad enn det som er situasjonen i dag.
Når det gjelder opplevelsen av å bli anerkjent for veiledningsjobben fra instituttledelsen,
viser resultatene at en relativt stor andel (40 prosent) får det, mens en femdel
rapporterer at de ikke opplever å få positive responser. En relativt stor andel (over 38
prosent) mener at dette er irrelevant for dem. Sammenholdt med betydningen av
respons fra instituttledelsen, ser vi at nærmere halvparten av veilederne mener at
anerkjennelse fra instituttledelsen har betydning, mens en mindre andel (om lag 16
prosent) ikke er enige i dette og 35 prosent oppgir at dette ikke er relevant. Det at en
begrenset del opplever positiv respons fra instituttledelsen kan ha sammenheng med at
det eventuelt er andre overordnede som heller er i en posisjon til å gi respons på jobben
som gjøres vis-a-vis studentene (for eksempel kontorsjef).
De aller fleste (81 prosent) oppgir at de får anerkjennelse fra nærmeste leder, 19 prosent
får det ikke, og en liten del oppgir at dette ikke er relevant for dem. Det er over 90
prosent som mener at anerkjennelse fra nærmeste leder har betydning for dem,
nærmere 6 prosent legger ikke vekt på dette, mens 3.3 prosent oppgir at dette er
irrelevant. Dette gir støtte til tolkningen i forrige punkt. Det er imidlertid ikke presisert i
spørsmålet hva som ligger i betegnelsen ”nærmeste leder”13.
I kategorien ledelse & administrasjon er også programledelsen inkludert, altså de som er
ansvarlig for studieprogrammene. Rundt 50 prosent oppgir at de erfarer å få
anerkjennelse fra dette holdet, mens 18 prosent ikke får det. En relativt stor andel (over
30 prosent) tillegger ikke dette vekt, det er irrelevant. Om lag 57 prosent mener at

Se tabellene 44-47.
Samtaler med veiledere har gitt innblikk i at dette kan være kontorsjefene, ettersom studieveiledere
sorterer under administrasjonen.
12
13
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anerkjennelse fra programledelsen er viktig, om lag 14 prosent mener at det ikke har
noen betydning, mens 28.9 prosent oppgir «ikke relevant».
I kategorien faglig personell & studenter ser vi at mange (91.6 prosent) opplever å få
anerkjennelse fra sine kolleger, litt over 7 prosent får det ikke, og en person (0.8
prosent) mener at dette ikke er relevant. De aller fleste (89 prosent) oppgir at det har
betydning å få anerkjennelse fra sine kolleger, en liten andel (8 prosent) tillegger ikke
dette vekt, mens 2.5 prosent oppgir at positive responser fra kolleger er irrelevant.
Det er en noe lavere andel (enn punktet over) av studieveilederne som opplever at de
får anerkjennelse fra fagansvarlige (48.7 prosent), om lag 18 prosent opplever at de ikke
får det, mens nesten 34 prosent mener at dette ikke er relevant for dem. Vi ser at
andelen som tillegger anerkjennelse fra fagansvarlige betydning er større enn den som
får det (neste 59 prosent), 10 prosent oppgir at det ikke har betydning, mens en relativt
stor andel mener at dette er irrelevant.
Mange oppgir at de får anerkjennelse fra andre veiledere (om lag 77 prosent), rundt 15
prosent opplever at de ikke får det, mens litt over 8 prosent rapporterer at dette er
irrelevant. Sammenholder en dette med om det vil være av betydning å få
anerkjennelse, viser det seg at nesten 81 prosent responderer positivt på dette
spørsmålet. Om lag 11 prosent mener at dette ikke har betydning, mens over 8 prosent
har en arbeidssituasjon hvor dette ansees som irrelevant.
Den siste, og kanskje viktigste gruppen veiledere har en relasjon til er studentene. De
aller fleste opplever å få anerkjennelse herfra (96.6 prosent), 1 person rapporterer at
studenter i lite grad gir anerkjennelse, mens 3 personer (2.5 prosent) oppgir at dette er
irrelevant. Positive tilbakemeldinger som kan oppleves som anerkjennelse tillegges
betydning av 95 prosent, 1.7 prosent (2 personer) mener det har liten betydning, mens
3.4 prosent oppgir at tilbakemeldinger fra studenter er irrelevant.
Oppsummert kan en si at disse resultatene viser at anerkjennelse fra andre både
oppleves i større grad og har større betydning jo ”nærmere” de er i organisasjonen. Fra
gruppen ledelse & administrasjon er nærmeste leder den som åpenbart har mest
kontakt med veilederne og kan gi tilbakemeldinger og anerkjennelse. Fra gruppen faglig
personell & studenter er det studentene som har størst betydning, men også kollegene
på arbeidsplassen.
Dette med å ha en nær eller en fjernere relasjon til andre ansatte viser seg å ha
betydning gjennom at dersom det er behov for å søke støtte og hjelp i forbindelse med
sin veiledning, så er det kollegene de fleste vender seg til (90 prosent), dernest
nærmeste leder (62 prosent). Fagansvarlige, andre veiledere og HMS-seksjonen er mer
perifere.
De åpne spørsmålene gav et ytterligere innblikk i hvordan respondentene ser på det å
søke støtte og hjelp. Det å ha noen å snakke med ble fremhevet som viktig. Det å kunne
ringe til noen for å få luftet sin eventuelle frustrasjon (debrief), eller å få råd var
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ønskelig. Refleksjonsgrupper eller kollegagrupper som møtes jevnlig kan fylle dette
behovet. Det ble også pekt på at i en del tilfeller er ikke nærmeste leder tilstrekkelig
innsatt i hva veilederrollen innebærer, eller anerkjenner at denne funksjonen er en del
av lederrollen. Det er derved lite samarbeid og hjelp og få her. Det kom fram forslag om
at ledelsen burde hatt en viss kompetanse på og forståelse for fagområdet veiledning. En
del av respondentene oppgir imidlertid at de har gode og støttende kolleger. Et annet
moment som kom fram var dette med å være «synlig». En del pekte på at veilederrollen
mangler status, slik at tiden som går med til veiledning av studenter gradvis «spises
opp» og ikke er medregnet i den totale oppgavemengden (som øker).
Totalt sett viser denne undersøkelsen at det er en rekke utfordringer tilstede når det
gjelder studieveiledningens status i systemet.

4.11. Samarbeid med kolleger og nettverk
4.11.1. Samarbeid og betydningen av dette
En av flere indikasjoner på hvordan veiledningstjenesten for NTNU-studentene
fungerer, kan være om det er kontakt og samarbeid på tvers av de som er involvert i
studentveiledning (Tabell 50). På spørsmål om betydningen av samarbeid med andre
veiledere, ser vi at 83.3 prosent vektlegger dette, mens 16.7 prosent anser det som
mindre viktig. Betydningen av samarbeid med det interne nettverket for veiledere
(KNUS) tillegges liten eller ingen vekt av 61.4 prosent, mens 38.6 prosent er positivt
innstilt. Det er samarbeid med andre kolleger som har størst betydning (91.6 prosent),
mens 8.4 prosent tillegger dette mindre betydning. En del samarbeider med andre
utenfor NTNU-systemet og er positive til dette (27.4 prosent), mens majoriteten av
veilederne (72.6 prosent) mener at dette ikke har betydning for dem.
Tabell 50. Betydning av samarbeid med andre. Prosent (N).
Med andre
veiledere
Gjennomsnittskåre
Ingen
Svært liten
Liten
Ganske stor
Stor
Svært stor
Totalt

4.4
2.5 (3)
4.2 (5)
10.0 (12)
35.8 (43)
30.0 (36)
17.5 (21)
100 (120)

Med interne
nettverk
(KNUS)
3.0
26.1 (31)
10.9 (13)
24.4 (29)
16.8 (20)
15.1 (18)
6.7 (8)
100 (119)

Med andre
kolleger

Med
eksterne

4.7
8.4 (10)
35.3 (42)
32.8 (39)
23.5 (28)
100 (119)

2.7
29.9 (35)
17.1 (20)
25.6 (30)
13.7 (16)
12.0 (14)
1.7 (2)
100 (120)

Det ble gjort en analyse av denne kategorien spørsmål om hvorvidt det var forskjeller
mellom veiledere etter arbeidssted. Det kom fram en ulikhet i holdningene til dette på
punktet om betydning av samarbeid med eksterne kolleger (Tabell 51). Denne
forskjellen viser seg i form av at Studieavdelingen/Studentservice har en mer positiv
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holdning til dette (hhv. 3.8 og 4.3) enn veilederne ved fakultet og institutt (hhv. 2.1 og
2.3). Det er imidlertid store variasjoner i synet på dette også innen gruppene.
Tabell 51. Betydningen av samarbeid med eksterne kolleger, gjennomsnittskårer (skala 1-6:
«ingen»«svært stor»). Enveis Anova. N=116.
Betydning av samarbeid med
eksterne kolleger o.a.
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=14.236; df: 3,114; sig 0.000

N

Gj. snitt

Std.d

Min-Max

22
31
55
8
116

3.8
2.1
2.3
4.3
2.6

1.162
1.340
1.227
0.707
1.417

1-5
1-6
1-5
1-6
1-6

Som en oppfølging av spørsmålet om betydningen av samarbeid, ble det spurt om hvor
ofte det faktisk samarbeides med ulike andre aktører (Tabell 52). De fleste oppgir at de
samarbeider ofte med andre kolleger (58.3 prosent) eller andre veiledere (53.3
prosent). Det å samarbeide med det interne nettverket (KNUS) er ikke så vanlig (84
prosent svarer sjelden eller aldri), det samme gjelder samarbeid med eksterne aktører
(84.8 svarer sjelden eller aldri).
Tabell 52. Hvor ofte samarbeider du med andre om veiledning? Prosent (N).
Med andre
veiledere
Gjennomsnittskåre
Aldri
Svært sjelden
Sjelden
Ganske ofte
Ofte
Svært ofte
Totalt

3.61
5.8 (7)
11.7 (14)
29.2 (35)
28.3 (34)
19.2 (23)
5.8 (7)
100 (120)

Med interne
nettverk
(KNUS)
2.25
40.3 (48)
14.3 (17)
29.4 (35)
11.8 (14)
4.2 (5)
100 (119)

Med andre
kolleger

Med eksterne

3.82
2.5 (3)
3.3 (4)
35.8 (43)
31.7 (38)
20.8 (25)
5.8 (7)
100 (120)

2.15
39.5 (47)
24.4 (29)
21.0 (25)
11.8 (14)
3.4 (4)
100 (119)

Spørsmålet om samarbeid ble analysert videre, og det kom fram forskjeller mellom
veilederne etter arbeidssted i forhold til hyppigheten av samarbeid både med andre
kolleger og med eksterne samarbeidspartnere. Også i dette spørsmålet er det en
todeling av de fire gruppene i utvalget.
De fakultets- og instituttansatte skårer likt i spørsmålet om hvor ofte de samarbeider
med andre kolleger (hhv. 3.6 og 3.7), mens de andre to gruppene skårer signifikant
høyere (hhv. 4.4 og 4.1), altså har de mer samarbeid med kollegene der de arbeider
(Tabell 53). Også i dette spørsmålet er det store variasjoner innen 3 av gruppene
(unntatt Studieavdelingen/Studentservice).
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Tabell 53. Hyppighet på samarbeid med kolleger internt, gjennomsnittskårer (skala 1-6: «aldri» 
«svært ofte»). Enveis Anova (N=119).
Kolleger internt
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=3.359, df: 3,115; sig= 0.021

N
22
31
58
8
119

Gj. snitt
4.4
3.6
3.7
4.1
3.8

Std.d
0.854
1.018
1.035
1.553
1.071

Min-Max
3-6
1-6
1-6
1-6
1-6

På spørsmålet om samarbeid med eksterne fagpersoner kommer det samme mønsteret
til syne (Tabell 54). Ansatte ved fakultet og institutt kommer ut likt, og det viser seg at
de har lite samarbeid med eksterne fagpersoner (hhv. 1.8 og 1.8).
Studieavdelingen/Studentservice og SiT Råd/Studentprestene har et større omfang av
samarbeid med eksterne fagpersoner (hhv. 3.1 og 3.6). Her er det store variasjoner
innen gruppene i hvor hyppig slikt samarbeid forekommer.
Tabell 54. Hyppighet på samarbeid med eksterne fagpersoner, gjennomsnittskårer (skala 1-6:
«aldri»  «svært ofte»). Enveis Anova (N=118).
Eksterne fagpersoner
Studieavdelingen/Studentservice
Fakultet
Institutt
SiT Råd/Studentprestene
Totalt
F=17.701; df: 3,114; sig=0.000.

N
22
31
57
8
118

Gj. snitt
3.1
1.8
1.8
3.6
2.1

Std.d
1.109
0.990
0.912
0.916
1.161

Min-Max
1-5
1-5
1-4
1-5
1-5

Resultatene viser videre at samarbeid skjer oftere uformelt enn formelt (Tabell 55).
Rundt en tredel av veilederne har uformelle kontakter både med andre veiledere,
interne nettverk (KNUS), med andre kolleger og med eksterne veiledere. Det vanligste er
at det er en kombinasjon av formelt og uformelt samarbeid med andre kolleger (60.5
prosent), med andre veiledere (59.8 prosent), interne nettverk (48.5 prosent) og det
gjelder for om lag 42 prosent i forhold til eksterne veiledere.
Tabell 55: Samarbeidets karakter. Prosent (N).
Med andre
veiledere
Uformelt
Både/og
Formelt
Totalt

31.6 (37)
59.8 (70)
8.5 (10)
100 (117)

Med interne
nettverk
(KNUS)
36.6 (37)
48.5 (49)
14.9 (15)
100 (101)
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Med andre
kolleger

Med eksterne

35.3 (42)
60.5 (72)
4.2 (5)
100 (119)

37.8 (37)
41.8 (41)
20.4 (20)
100 (98)

4.11.2. Oppsummering om samarbeid
Gjennom denne undersøkelsen ble det satt søkelys på studieveiledernes
samarbeidsforhold. I et stort utdanningssystem som NTNU er det potensielt mange
samarbeidspartnere og mulige relasjoner internt, men det kan også være naturlig å ha
samarbeidspartnere utenfor organisasjonen. Spørsmålene er rettet inn mot tre
kategorier mulige interne samarbeidspartnere og en ekstern. Respondentene ble først
bedt om å tilkjennegi sitt syn på betydningen av samarbeid med ulike aktører, og
dernest hvor ofte de faktisk samarbeider med disse. Betydningen av samarbeid med
andre kolleger (ikke nødvendigvis studieveiledere) rangerer høyest (om lag 92 prosent),
men dette avspeiles ikke i like stor grad gjennom svar på spørsmålet om hvor ofte slikt
samarbeid finner sted (om lag 58 prosent). Dette ”spriket” kan være en indikasjon på at
det er et ønske eller behov om mer samarbeid med de ”nærmeste”, som av ulike grunner
ikke er realisert.
Dernest oppgis betydningen av samarbeid med andre veiledere (omlag 83 prosent),
mens andelen som faktisk gjør dette er betydelig mindre (omlag 53 prosent). Her får vi
også et bilde av at ønsker og realitet ikke samsvarer.
Vi ser at samarbeid med KNUS-nettverket for manges del ikke oppfattes å være av
betydning (om lag 62 prosent), og dette gjenspeiles i hyppigheten i samarbeid med
nettverket (nærmere 85 prosent svarer sjelden eller aldri). Dette kan skrive seg fra at
KNUS-nettverket mer er en arena for kurs og kompetanseutvikling enn et
samarbeidsforum.
En del studieveiledere (over 27 prosent) oppgir at samarbeid med eksterne partnere
oppfattes å være av betydning, mens en mindre andel faktisk har realisert slikt
samarbeid (omlag 15 prosent). Slike partnere kan for eksempel være i helsevesenet
(psykologer, psykiatere, leger). En videre analyse av dette spørsmålet viser at det i
hovedsak er veiledere ved Studieavdelingen/Studentservice, samt SiT
Råd/Studentprestene som har slike eksterne samarbeidsrelasjoner. Dette følger
mønsteret vi har sett gjennom hele undersøkelsen, hvor disse veiledergruppene er de
som i størst grad har mer av personorientert veiledning.
Totalt sett viser resultatene at betydningen av samarbeid med andre skårer høyere enn
den reelle forekomsten.

4.12. Kjennskap til NTNU-studentenes veiledningstilbud
En siste kategori spørsmål som ble stilt i kartleggingen handler om veilederes kjennskap
til hele veiledningstilbudet for NTNU-studentene. De ble også bedt om å anslå
betydningen av ulike typer av veiledning.
Resultatene viser (Tabell 56) at kun halvparten av respondentene oppgir at de har god
kjennskap til veiledningstilbudet ved eget institutt (55 prosent), 30 prosent svarer at
dette ikke er relevant, mens 5 prosent oppgir at de har dårlig kjennskap. Det er derimot
over 73 prosent som har god kjennskap til veiledningen ved eget fakultet, mens 7.5
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prosent mener at de har dårlig kjennskap til hva som foregår på eget fakultet. Rundt 19
prosent oppgir at dette ikke er relevant. Relativt mange har god kjennskap til
veiledningstilbudet ved andre institutter (45 prosent), en om lag like stor andel er ikke
kjent med dette (40.9 prosent), mens 14.2 prosent oppgir at dette ikke er relevant for
dem. Kjennskapen til veiledningstilbudet ved andre fakultet er god blant nærmere 30
prosent av respondentene, svak eller fraværende blant 33.1 prosent av de spurte og ikke
relevant å vite noe om for 5 prosent.
Tabell 56: Kjennskap til veiledningstilbudet ved institutter og fakulteter. Prosent (N).

Ikke relevant
Svært dårlig
Dårlig
Litt
God
Svært god
Total

Eget institutt

Eget fakultet

30.3 (46)
2.5 (3)
2.5 (3)
1.7 (2)
9.2 (11)
45.8 (55)
100 (120)

19.3 (23)
2.5 (3)
5.0 (6)
37.0 (44)
36.1 (43)
100 (119)

Andre
institutt
14.2 (17)
4.2 (5)
12.5 (15)
24.2 (29)
36.7 (44)
8.3 (10)
100 (120)

Andre fakultet
5.1 (6)
8.5 (10)
23.7 (28)
33.1 (39)
24.6 (29)
5.1 (6)
100 (118)

En annen del av veiledningstilbudet finner vi ved Studentsamskipnaden, ved
Studentservice og ved Internasjonal seksjon (Tabell 57). Resultatene viser at over
halvparten av de spurte har god kjennskap til SiT sine tilbud (52.5 prosent), mens 46.6
prosent har dårligere oversikt over det som finnes her. En person oppgir at dette er
irrelevant. Mange har også kjennskap til tilbudene som gis ved Studentservice (71.2
prosent), mens 27.9 prosent oppgir at de kjenner lite til dette. En person oppgir at
kunnskap om dette er irrelevant. Over halvparten av de spurte har god kjennskap til
tilbudene som gis gjennom Internasjonal seksjon (51.7 prosent), mens 48.3 prosent ikke
er særlig godt informert om dette.
Tabell 57: Kjennskap til veiledningstilbudet ved SiT, Studentservice og IS. Prosent (N).

Ikke relevant
Svært dårlig
Dårlig
Litt
God
Svært god
Totalt

Ved SiT

Ved
Studentservice

0.8 (1)
1.7 (2)
8.5 (10)
36.4 (43)
39.8 (47)
12.7 (15)
100 (118)

0.8 (1)
0.8 (1)
2.5 (3)
24.6 (29)
45.8 (54)
25.4 (30)
100 (118)

Ved
Internasjonal
seksjon
1.7 (2)
11.7 (14)
35.0 (42)
36.7 (44)
15.0 (18)
100 (120)

De to spørsmålene som handler om betydningen av typer veiledning og om
veiledningsfunksjonens egnethet i forhold til 4 punkter ble kun stilt til 3 av gruppene i
utvalget (Studieavdelingen/Studentservice, de ansatte ved fakultetene og instituttene).

90

Det ble undersøkt hvilken betydning studieveiledere tillegger ulike veiledningstyper
som gis (Tabell 58). Det å gi praktisk/faktaorientert informasjon skårer høyest (5.4),
dernest kommer veiledning tilknyttet studieprogrammene (5.2). Det å gi personlig
veiledning og å hindre frafall skårer også relativt høyt (4.6) og regnes som viktig.
Tilrettelegging for studenter med spesielle behov kommer dernest (4.4),
karriereveiledning får skåren 4.1, mens kunnskapsformidling gjennom foredrag og kurs
tillegges noe mindre betydning (3.6). Terapeutisk orientert veiledning får lavest skåre
(3.0), men ansees likevel som rimelig viktig.
Tabell 58: Betydningen av ulike veiledningstyper (1= «ikke viktig»6= «svært viktig»).
Praktisk/faktaorientert informasjon
Veiledning knyttet til studieprogram
Personlig veiledning
Hindre frafall
Tilrettelegging for studenter med spesielle
behov (fysisk/psykisk/psykososialt)
Karriereveiledning
Kunnskapsformidling/foredrag/kurs
Terapeutisk orientert veiledning

N
110
110
109
110
110

Gj. snitt
5.4
5.2
4.6
4.6
4.4

Std.d
0.891
1.235
1.243
1.236
1.548

Min/Max
2/6
1/6
1/6
1/6
1/6

109
108
107

4.1
3.6
3.0

1.368
1.652
1.536

1/6
1/6
1/6

Det ble gjort en sammenlikning mellom gruppene i disse spørsmålene. Resultatet viser
at de skårer likt på 3 av disse punktene; hindre frafall, tilrettelegging for studenter med
spesielle behov og terapeutisk orientert veiledning. Det var imidlertid forskjell mellom
gruppene på de resterende 5 punktene (høyeste mulige skåre er 6):
1. Praktisk/faktaorientert informasjon (F=3.929, df: 2.107; sig=0.023). De ansatte
ved fakultetene og instituttene skårer høyest her, Studieavdelingen/Studentservice lavest (hhv 5.6, 5.5 vs 5.0).
2. Veiledning knyttet til studieprogram (F= 5.965, df: 2, 107; sig 0.005). Her er det
instituttansatte som skårer høyest, dernest fakultetsansatte og så veilederne ved
Studieavdelingen/Studentservice (hhv. 5.5, 5.2, 4.5).
3. Personlig veiledning (F=8.420, df: 2,106; sig= 0.000). Her skårer
Studieavdelingen/Studentservice høyest, dernest instituttene og fakultetene (hhv
5.4, 4,5, 4.0).
4. Karriereveiledning (F=3.506, df: 2,106; sig= 0.034).
Studieavdelingen/Studentservice skårer høyest på dette punktet, dernest
instituttene og fakultetene (hhv. 4.7, 4.1, 3.7).
5. Kunnskapsformidling/foredrag/kurs (F=4.936, df: 2,105; sig=0.009). Her skårer
Studieavdelingen/Studentservice høyest, dernest fakultetene og instituttene (hhv
4.6, 3.4, 3.3).
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Disse forskjellene bekrefter det som ellers kommer fram gjennom hele undersøkelsen;
at det er en slags uoffisiell «arbeidsdeling» etter hvor man er ansatt som veileder. En kan
spørre seg om dette har kommet i stand tilfeldig og over tid, eller om det ligger en
strategi bak fra starten.
Fakultets- og instituttveilederne vurderer det å gi praktisk/faktaorientert veiledning og
veiledning tilknyttet studieprogrammene høyest. Den personlige veiledningen, den
karriereorienterte veiledningen og den veiledningen som gis gjennom foredrag og kurs
tillegges større betydning av Studieavdelingen/Studentservice enn av de som arbeider
på fakultets- og instituttnivå.
Det ble også spurt om veiledningsfunksjonen kan være et egnet verktøy for en rekke
faktorer som har å gjøre med å bistå til et godt studie- og arbeidsmiljø for studentene, og
få studentene til å fullføre studieløpet (Tabell 59).
Tabell 59: Veiledningsfunksjonen som egnet verktøy (1= «i liten grad»6= «i stor grad»).
N
110
108
107
109

Til å ta vare på enkeltstudenter
Til å bedre læringsmiljøet for studentene
Til å øke gjennomstrømningen
Til å hindre uønsket frafall

Gj. snitt
5.0
4.6
4.6
4.5

Std.d
0. 967
1.193
1.118
1.175

Min/Max
2/6
2/6
1/6
1/6

Respondentene har stor tro på at veiledning kan ha en positiv effekt når det gjelder å ta
vare på enkeltstudenter (5.0). De har også en positiv innstilling til at veiledning kan
bedre både læringsmiljøet for studentene (4.6), øke gjennomstrømningen (4.6) og
demme opp for uønsket frafall (4.5). Det er ingen forskjeller mellom studieveilederne
etter hvor de er ansatt i dette spørsmålet. De har med andre ord stor tro på at
studieveiledning er en viktig funksjon både på det individuelle planet og på systemnivå.

4.13. Forbedringspotensiale
Avslutningsvis i spørreskjemaet ble det stilt et åpent spørsmål til respondentene om
hvordan veiledningsapparatet ved NTNU etter deres syn kan bli enda bedre. Ikke alle
ønsket å svare på dette spørsmålet, det var kun 39 personer som delte sitt syn. Disse gav
imidlertid gode, utfyllende og engasjerte svar, en indikasjon på at dette opptar noen av
veilederne.
Kompetansetematikken er fremtredende. Det foreslås å etablere obligatoriske
basiskompetansekurs for alle (uansett stillingsandel) som er involvert i
studentveiledning: «det bør være obligatorisk kursing/utdanning av alle som jobber
som studieveiledere». Det trekkes også fram at de som skal være veiledere må få
opplæring i forkant av at de tiltrer slike stillinger, og at det deretter bør finnes en
mentorordning. Det er et ønske om at man både må få bedre opplæring i det å veilede og
i hvilke tilbud som finnes for studentene (oversikt over aktuelle tilbud som er
tilgjengelige for NTNU-studenter).
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Det ble foreslått å lage en kompetansemappe hvor kurs som tas dokumenteres. NTNU
bør gi studiepoenggivende veiledningskurs, samt revitalisere KNUS slik det var tidligere
(oppstartseminar). Det pekes også på at det må settes av tid til kurs og opplæring.
Kravspesifikasjoner til veiledere. «Veiledning bør ikke være noe alle kan og skal drive
med». Det foreslås å ha flere fulltidsveiledere, slik at det finnes noen i systemet som har
full fokus på veiledning. Det understrekes også at det bør tilstrebes mer kvalitet og
system i veiledningskjeden, slik at veiledningstilbudet ikke blir så personavhengig som
det er i dag. Det hevdes at det er «enorm variasjon i kompetanse og holdninger til
studentene».
Organisering og tydeliggjøring. Det kom fram at det er viktig å styrke samarbeidet
mellom fakulteter, institutter og det sentrale nivået. Videre ble det framhevet som viktig
å vise arbeidsdelingen mellom fakulteter, institutter, Studentservice og andre på en
tydeligere måte. Det foreslås videre at det trengs en koordinering av alle tilbudene og at
det etableres en klarere rollefordeling. Det trekkes også fram at det har lett for å bli
rivalisering mellom instansene og at det kan oppstå «bedrifter i bedriften» dersom
organiseringen er svært ulik og tilfeldig.
«Det må utformes en helhetlig veiledningskjede på NTNU, med klare grenseoppganger
mellom fakultetstilbud og sentrale tilbud, samt mellom SiT og Helse». Det understrekes
at det må utvikles en kultur for samarbeid om NTNU-studenten.
Bevisstgjøring og tydeliggjøring rundt hvem som gjør hva. God og tydelig informasjon
hindrer at studenter deler gal informasjon og derved «desinformerer» hverandre. Det
hevdes at dette lett kan oppstå når «de (studentene) lener seg på hverandre». Et annet
moment som trekkes fram er at man må få egnete datasystemer som «snakker sammen»
slik at informasjonen studenten etterspør hos en veileder kan skaffes til veie i en og
samme veiledning. Da slipper man eventuelt å måtte be studenten komme tilbake, eller
gå et annet sted for å få informasjonen man som veileder ikke kan gi der og da.
Det foreslås å samle informasjonen til studentene i en «veiledningsportal», lage en webbasert oversikt over «hvem- hva -hvor». Hvor finner man de ulike tilbudene? Det
foreslås å legge ut videoer og presentere ressurser som kan være nyttig for studentene.
Lage litt «blest» og for eksempel kåre «månedens veileder».
Flere savner et karrieresenter og peker på at det er behov for dette.
Anerkjennelse. Det trekkes fram som svært viktig at veiledning anerkjennes: «Vi gjør
og kan gjøre en stor forskjell». Det foreslås at Rektoratet må tilkjennegi en eksplisitt
forventning til denne funksjonen, og at dette bør avspeiles i både økonomi og
anerkjennelse. God og relevant veiledning må være rettet mot den individuelle
studenten, da vil en gunstig bieffekt kunne bli økt gjennomstrømning og redusert
uønsket frafall.
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Det framheves at starten på studiene er en sårbar fase for mange studenter og mye
(uønsket) frafall skjer her. Det ansees derfor å være «lønnsomt» for NTNU å investere i
en god og profesjonell veiledningstjeneste som holder på studentene og hjelper dem når
de har behov. Et velfungerende veiledningsapparat vil også bidra til å bygge et godt
omdømme for studiestedet. ForVei-metodikken nevnes som en meget god og
hensiktsmessig innfallsvinkel og praksis, og at denne måten å jobbe med studentene på
burde brukes av alle instanser som er involvert i veiledning.
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5. Resultater fra intervjuene – studentenes stemme
5.1. Innledning
I dette kapittelet presenteres resultater fra fokusgruppeintervjuene som ble gjort med
utvalget av studenter. I alt 17 studenter ved NTNU har bidratt til at studentenes
stemmer er representert i dette prosjektet. Det ble gjennomført fokusgruppeintervjuer
med dem, fordelt på fire grupper. Dette gav oss verdifull innsikt i hvordan
studieveiledning erfares fra studentens side. Først presenteres et hovedinntrykk av
resultatene med eksempler på hva studentene kommer til veiledning med, om de faktisk
får den hjelpen de søker, og hva som kjennetegner den hjelpen de opplever som
virkningsfull. Videre i fremstillingen følger en utdypning og analyse av hvordan ulike
sider ved studieveiledningen erfares av studenter som har oppsøkt slike tilbud. Med
utgangspunkt i det empiriske materialet fra fokusgruppeintervjuene, utkrystalliserte det
seg noen tema som er aktuelle å belyse nærmere, og disse vil bli presentert for å gi svar
på problemstillingen. Temaene viser hovedtrekk ved studentenes erfaringer, som igjen
har forbindelseslinjer til hovedtemaene i spørreundersøkelsen som ble gjort blant
studieveilederne. Det er viktig å presisere at datamaterialet fra fokusgruppeintervjuene
er svært omfattende, og at de temaene som presenteres her er et utvalg av mange
mulige tema. De utvalgte temaene presenteres under hovedoverskriftene Organisering,
Kommunikasjon og Kvalitet, i tråd med dette prosjektets hovedområder. Alle tema
eksemplifiseres fortløpende med illustrerende studentutsagn.

5.2. Hva trenger studentene hjelp med?
Hovedinntrykket fra intervjuene viser at studentene oppsøker veiledningstilbudet med
mange forskjellige tema. De ønsker for eksempel hjelp med godkjenning av fag og
søknader om fritak fra emner, de trenger en karakterutskrift, de skal søke permisjon
eller søke om utveksling i utlandet, de vil bytte studieretning, de trenger hjelp med å lese
jobbannonser, bygge opp en CV og skrive jobbsøknader, de trenger å vite noe om hva
slags jobber de kan få etter endt studium, de trenger tilrettelegging og redusert
studieprogresjon av helsemessige årsaker, de sliter med motivasjonen og er i tvil om de
greier å gjennomføre det påbegynte studiet, de har konsentrasjonsvansker og er redde
for å ta ordet i forsamlinger, de har mistet en venn eller et familiemedlem som de sørger
over, det er slutt med kjæresten, de er deprimerte og har eksamensangst.
Eller, - de vet ikke helt hva de trenger hjelp med, men trenger noen å snakke med for å
sortere tanker og følelser. Dette er noen eksempler blant mange tema studentene
kommer til veiledning med. Dette bildet er også i overensstemmelse med resultatene fra
kartleggingen blant studieveilederne, der er mange behov og interesser blant
studentene som de søker hjelp med.
5.3. Får studentene hjelpen de søker?
Det varierer i hvilken grad studentene opplever å få den hjelpen de kommer for å få.
Flere av dem forteller om travle veiledere, som har veldig mange andre oppgaver utover
det å veilede studenter, og studentene kan oppleve at de forstyrrer veilederen i en
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hektisk arbeidshverdag. Tid og tilgjengelighet er dermed et vesentlig punkt. Dersom
veilederen virker stresset eller opptatt, rapporterer flere studenter at de enten glemmer,
eller rett og slett dropper, å ta opp det de egentlig var kommet til veiledning for, og de
går fra møtet med uforrettet sak.
Andre har erfaringer med veiledere som alltid har døren på gløtt, der de kan stikke
innom og få en prat «på sparket». Noen har på den annen side opplevd at det er lang
ventetid for å få kontakt med veileder, og når de først har kommet inn til
veiledningstime, er enten fristen gått ut for det de trengte hjelp til, eller problemet er
løst på andre måter. Det å måtte vente lenge på veiledning oppleves krevende for mange
av studentene, spesielt når temaet handler om helserelaterte spørsmål.
Vi ser på den annen side at studenter også opplever helt andre typer veilederrelasjoner
enn dette. Dette beskrives som åpnere og mer tilgjengelig i form av at det er mulig å gå
fast til den samme veilederen over tid, med for eksempel ett møte pr. måned eller et par
møter i semesteret. Flere oppgir at de har hatt stort utbytte av dette, det har gitt dem
viktig støtte og virket forebyggende på deres gjennomføring av studieløpet. Dette er
åpenbart et element som er egnet til å motvirke uønsket frafall. Resultatene fra
studentintervjuene viser med andre ord at det er store variasjoner når det gjelder om de
får den hjelpen de trenger.

5.4. Hva kjennetegner den virkningsfulle hjelpen?
Det å få informasjon om veiledningstilbudet tidlig i studieløpet syntes å være viktig for
mange av studentene i undersøkelsen. Det å ha en navngitt person de vet hvor og
hvordan de kan nå, er viktig, sier studentene. Hvis veilederen ikke utelukkende er
opptatt av det konkrete, rent studietekniske problemet studenten kom for, men også
spør om hvordan det går, bidrar det positivt og forebyggende. Noen sier direkte at det å
bli «sett» er effektivt, og oppleves som studieveiledning, og at de egentlig ikke trenger så
mye mer.
Et annet vesentlig moment som trekkes frem blant studentene er å kunne orientere seg
raskt og smidig i tilbudene når behov for veiledning oppstår. De påpeker at dette krever
en fullstendig og til en hver tid oppdatert og tilgjengelig oversikt, med god
søkefunksjonalitet.

5.5. Organisering
Flere av studentene snakker om sin erfaring med og sitt inntrykk av studieveiledernes
arbeidshverdag. De har hatt opplevelser som forteller dem at veilederne har mange
typer oppgaver og ikke nødvendigvis har så mye tid for eksempel til studentveiledning.
En av informantene beskriver sin erfaring, og undrer seg samtidig over den, på denne
måten:
Det er litt dette med at du føler også at de har mye andre ting de skal gjøre, mens
det er jo på en måte vi som studenter som er det største.. som det burde være fokus
på da, jeg vet ikke… og det er jo ikke at vi skal føle det, men det er jo litt sånn at vi
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kommer inn og bare.. det er tusen andre ting som skjer på det kontoret og du er
liksom bare blitt skviset inn i mellom der da.
Denne studenten antyder at det burde være studentene som var den viktigste av en
studieveileders oppgaver. I stedet opplever hun seg «skviset inn» mellom «tusen andre»,
og kanskje viktigere ting som skjer på studieveilederens kontor. Det kan se ut som
denne studenten opplever det som et paradoks at studieveilederen ikke har tid til å
veilede henne i det hun kom for. En annen student sier dette:
Jeg følte at veilederen hadde kjempedårlig tid, vi kunne nesten ikke snakke, jeg
måtte spørre om det jeg skulle, og gå fortest mulig.
En tredje student reflekterer på bakgrunn av sitt inntrykk av veilederens hverdag:
Jeg tror at hvis man har en sånn deltidsstilling (til veiledning), så har man mange
andre baller i luften også, og det er litt verre, - du har ikke tid. De har så mange
oppgaver at det å sette seg ned og ta en sånn hvordan-har-du-det-prat i en time, det
passer bare ikke inn i timeplanen, det er ikke sjans, for det er møter og det er
formalia og det er byråkrati som skal gjøres. Hvis min følelse er at jeg er et verdiløst
menneske fordi jeg ikke får til utdannelsen min, så kunne ikke jeg bry meg mindre
om emnekoder og timeplaner og byråkrati, det betyr ingenting. Jeg trenger bare at
noen forteller meg at jeg faktisk er et ålreit menneske selv om jeg stryker på
eksamen, - det går fint, altså, det er ikke verdens undergang da. Og det at noen tar
seg tid til det fra en sånn deltidsstilling med så mange andre ting, det tror jeg er
mye å forvente da. Jeg tror ikke det fins så mange som tar den sjongleringen så godt.
I tillegg til sin erfaring med en travel veileder sier studenten i det neste utsagnet også
noe om det å være forberedt før en samtale:
Til og med når jeg har skrevet en spørsmålsliste og sittet med penn for å notere, så
kommer jeg av og til ut og føler at det har vært litt sånn kjapp-kjapp, og så ser jeg; å
nei, så glemte jeg å spørre om det! Men dette er mest på Studentservice, i starten,
men det er den samlebånd-følelsen. Men det har og vært forskjell på veilederne.
Flere av studentene har erfart at det lønner seg å være forberedt til samtalen med
studieveileder, de to neste utsagnene er eksempler på det.
Jeg må på en måte vite hva jeg vil før jeg skal (til samtale) da, og en skal jo være
forberedt.
Ja, for jeg føler at når du kommer til veiledning, så må du på en måte ha et forslag
selv å komme med, du kan liksom ikke spørre om forslag. Du må på en måte komme
med forslagene selv, og så ta det derfra.
Disse to utsagnene leder oppmerksomheten videre inn på hvordan
studieveiledningstilbudet i sin helhet, og veiledningssamtalene spesifikt, organiseres. Å
avdekke hva som karakteriserer studieveiledningstilbudet til NTNU-studentene var en
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hovedhensikt med undersøkelsen. Dermed var det essensielt å stille spørsmål om dette i
fokusgruppeintervjuene, eksempelvis; «hvilke arbeidsoppgaver har en studieveileder
utenom det å veilede»? Og videre «hva kan studentene forvente når de kommer til
veiledning»? Det var interessant å forsøke å få tak i hvilke oppfatninger studentene har
av veiledernes arbeids – og ansvarsområder. Denne studenten formulerer sin erfaring
slik:
ForVei og studieveiledere gjør liksom to forskjellige jobber, men begge to er veldig
viktige. Hvis du […] går til studieveileder så […]er de litt mer bundet da, de har
ganske mye regler de skal forholde seg til.. hun veilederen som jeg var hos; når jeg
sa jeg ville bytte sa hun: jeg skal egentlig ikke si dette her, men det verste du gjør er
å ta et ekstra år, men hun kan jo egentlig ikke oppfordre meg til å gjøre det, for de
vil jo ha elevene gjennom på fem år, så de er på en måte litt mer bundet da, av at de
på en måte er ansatt i studieprogrammet, mens ForVei på en måte har en litt mer
sånn… hva skal jeg si… en sosialt fri status da, og det er veldig viktig, tenker jeg, - å
ha begge deler. Og det er vanskelig å blande det også, for det vil bare bli sånn
mellomting, så… begge tilbud koker ned til kanskje viktig begge deler, spesielt når
psykisk helse tilbudet er såpass dårlig, og i tillegg, såpass… på en måte, tabu, du kan
liksom ikke gå der hvis du bare vil snakke. Så ForVei er på en måte sånn lavterskel.
Informantene hadde erfaringer med ulike måter veiledningssamtalene organiseres på.
Noen har erfaring med at de kan stikke hodet inn til studieveilederen og få hjelp med en
gang, andre har opplevd at de må bestille time, enten på mail eller telefon.
Jeg har vært hos studieveilederen på instituttet mitt på individuell veiledningstime.
Og vi er egentlig et veldig lite studie, […] så vi stikker ofte hodet inn i døra og stiller
et spørsmål og får svar der og da uten å avtale en egen time.
Jeg banka på døra, så enkelt som det. Hvis veilederen ikke hadde tid der og da,
avtale vi en time.
Jeg ringte, først til fakultet, for jeg hadde et konkret spørsmål, men jeg ble sendt
over og sendt over, så jeg har gått gjennom den der runden; du er nummer tre i kø…
så til slutt så sendte jeg bare en mail og da fikk jeg svar. Så det var enklest på mail.
Det er ikke åpenbart for studentene hvor de skal gå for å få hjelp, og flere er usikre på
hvem av veilederne som gjør hva. Flere savner en bedre og mer samlet oversikt over
studieveiledningstilbudet, samt en form for koordinering av tjenestene, slik som denne
studenten snakker om:
Det ville vært logisk hvis man hadde ett sted å gå til, hvor man vet at Per, hos
Studentservice da, han er min fyr og jeg går til han. Så kan Per fortelle meg om jeg
skal gå til Kari eller Arne eller Bjarne, men det trenger ikke jeg vite på forhånd, jeg
går til Per og så sier jeg Per, jeg tenker at dette kanskje er et problem for meg, hva
tenker du om det? Og han har full oversikt over nettverket og så sier han; det høres
ut som en sak for Kari. Da kan du gå dit, og peke meg ut en retning da. For da
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slipper man å forholde seg til mange punkt. For man klarer ikke helt, nødvendigvis
å sortere i sitt eget hode, hvem er det jeg egentlig trenger å gå til, hvem er det som
kan hjelpe meg best?
Her kommer vi inn på det å bli henvist videre til annen type hjelp/veiledning, som flere
av våre informanter snakket om. For å kunne henvise videre, må det nødvendigvis finnes
noen som har en oversikt over de eksisterende tilbudene, som studenten i utsagnet over
påpeker. Når en slik oversikt mangler, eller er vanskelig å få øye på, kan det føre til
krevende situasjoner for studentene. I en av fokusgruppene hadde flere av studentene
hatt (og har fortsatt) behov for å få hjelp med sin psykiske helse. Betydningen av å
kunne orientere seg bedre i veiledningstilbudet selv, kom spesielt opp i denne gruppen.
En av studentene formulerer seg slik:
Poenget er at hvis lista hadde vært lettere å se, så kunne man funnet det der selv, så
kunne man gått videre i stedet for å gå gjennom en sånn maskin for å komme og
finne ut du.. at enden hjelper ikke uansett. Så å få konkret vite hva de kan gjøre og
hva de ikke kan gjøre, det hadde vært veldig fint å ha informasjon om da. Om det
fins, så hadde det vært fint at det var lettere å finne.
Den samme studenten gir til kjenne sin frustrasjon over at veiledningstilbudet ikke var
egnet til å avhjelpe hans behov, og ser informasjonen som misvisende:
Altså «SiT Psykisk helse», - de hjelper ikke med psykiske plager, de hjelper sånn hvis
du har litt problemer... altså jeg kom dit og de fant ut at; Nei, du har for store
problemer for oss! Så de sendte meg bare videre til et offentlig opplegg.
Dette leder oss inn på et viktig område, hvor går grensene for hva en studieveileder kan
bidra med? Hva gjør det med en student med psykisk helsesvikt å få en slik beskjed? Hva
kunne bidratt i en helt annen retning, og kanskje løst problemet på et mye tidligere
stadium? Vårt inntrykk ut fra det disse studentene fortalte var en sterk følelse av
håpløshet. Det å oppleve psykisk sykdom var i seg selv en belastning for dem. Det å ta
mot til seg og oppsøke hjelp, for så å bli avvist, ble en stor tilleggsbelastning. I samme
samtale sier en av de andre studentene dette:
Jeg gikk jo til legen min, for å se om jeg kunne få en psykolog, altså sånn.. fordi at..
jeg tenkte ikke en gang at jeg skulle gå til SiT, for jeg hadde hørt… det var ryktet, at
du kommer ikke inn der, du får ikke hjelp der. Og det synes jeg er et veldig kjipt
rykte å ha da, nå du har liksom sånn «psykisk helse» også bare; Nei, nei, du kan ikke
få hjelp!
Også her presenteres en erfaring med ikke å vite hvor en skal henvende seg, og et rykte
om at studieveiledningstjenesten ikke kan bidra med det som studenten oppsøker hjelp
for. Noen av studentene hadde blitt henvist videre til, eller selv kontaktet, eksterne
psykologer og hadde opplevd lang ventetid før de til slutt kom inn. Studentene hadde
opplevd avbrudd og forsinkelser i sin studieprogresjon på grunn av helsen sin, og
studietiden hadde blitt betraktelig mer krevende enn nødvendig. I tillegg fikk disse
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studentene en stor økonomisk tilleggsbelastning for psykologtimer som de selv betalte
for.
Når jeg trengte psykologhjelp, så gikk jeg fra februar til mai.
Jeg ble sendt.. det ble satt opp en time et eller annet sted, og så gikk jeg dit og så
fant de ut at de måtte sende meg videre et annet sted, og så videre og så videre. Og
det tok veldig lang tid, jeg vet ikke hvor lang tid, men tok i hvert fall tid.
Flere av studentene som hadde vært psykisk syke, var opptatt av å fortelle oss om at
mange studenter sliter psykisk. De gav oss eksempler fra sine egne venne- og
bekjentskapskretser, som handlet om f.eks. selvmord, spiseforstyrrelser og alvorlige
depresjoner, og de etterlyste tiltak både på samfunnsnivå og på andre måter. Dette kom
til uttrykk blant annet slik:
Jeg synes de burde se faresignalene nå med en gang, før det blir verre med dette
«Prosjekt Perfekt-samfunnet», som har blitt utvikla; du skal bare ha A-er, du skal
trene seks dager i uka, du skal spise sunt… det blir for dumt. Altså […]sånn som jeg
ser det så blir det bare verre og verre! Jeg vet selv om en flott jente; har bare A-er på
studiet, trener masse og hun har bulimi, og det er det jo ingen som vet.
Vårt inntrykk var at flere av studentene føler seg sviktet og overlatt til seg selv med
alvorlige sykdomshistorier. Når vi spør dem hvordan NTNU kan bidra i møte med denne
typen problematikk, sier en av studentene dette:
[…]rett og slett bare prøv å ikke press mer enn det samfunnet allerede gjør liksom.
Prøve å se personen fra begge sider, ikke bare det derre perfekte glansbildet liksom,
fordi det er som regel mye mer bak. Ikke bare si; ja, kjempebra, liksom, og så bare
fortsette å presse. Til slutt så sier det stopp, og da…
Man kan se for seg at et studieveiledningstilbud også kan omfatte en type fadderordning
eller «kollegaveiledning», altså at studenter hjelper eller veileder studenter. I vårt
datamateriale nevnes eksempler på dette; i form av erfarne studenter som hjelper nye
studenter. Det kommer ikke alltid tydelig frem om denne formen for veiledning er
regissert eller satt i system av NTNU, studentenes erfaringer ser ut til å handle om en
mer tilfeldig praksis. Denne studenten har erfaring med at studieveilederen
(rådgiveren) bidro til å sette ham i kontakt med en eldre student, og reflekterer på
denne måten:
En kort kommentar på […] at en student ble satt til å hjelpe en annen student.. det
tror jeg hjelper mye, for […] veilederne går jo ikke på studiet sjøl, de har jo ikke hatt
fagene, på lenge i hvert fall, hvis de har gått der i det hele tatt […]jeg ble også satt i
kontakt, av rådgiveren, med en student som gikk i 4. klasse, om vi hadde noen
spørsmål om fag og sånn, og fikk hjelp av henne, og […] det hjalp veldig mye for de
har jo faga og vet hva som på en måte.. ja, hvem som liker faget og hva opplevelsen
100

med faget er, så det hjelper jo masse i forhold til de som…, de veilederne som
kanskje bare har den derre korte snutten på hjemmesiden egentlig å forholde seg
til.
Også i et av de andre fokusgruppeintervjuene kommer en lignende ordning opp som et
forslag fra en av informantene:
En mulig tanke da.. det er en sånn vill idé; det er […]å ha det som en stilling som
lyses ut til studenter da, å være det første kontaktpunktet. […] jeg tror det er mange
studenter som er interessert i å hjelpe sine medstudenter og som gladelig kunne tatt
det som en betalt eller ikke-betalt jobb, fordi de genuint bryr seg om, særlig kanskje
yngre studenter. […]det å kjenne til tilbudene og være en slags sånn videreformidler.
Et annet uttrykk for organiseringen av veiledningen som vi stilte spørsmål om, handlet
om veiledningssamtalenes fysiske omgivelser, eksempelvis rommet, møbleringen og
hvordan man sitter i forhold til hverandre. Legges det til rette for at studentene skal føle
seg godt mottatt, eller føler de for eksempel at de forstyrrer veilederen hvis han/hun
sitter opptatt foran pc-en?
Da jeg satt på kontoret til veilederen, så var hun veldig sånn; hei og - hyggelig, og
trilla vekk fra pc-en med en gang, og liksom ikke noe sånn «skal bare bli ferdig med
dette her». Så jeg tror det er veldig sånn hvordan de tar deg i mot, og ikke så mye
med akkurat hvor du sitter.
Det var et typisk kontor, vi hadde et sammenhengende rundt bord mellom oss, vi
satt liksom på andre sida. Egentlig veldig greit at det er på kontoret og ikke på et
grupperom, da får du litt sånn intervjufølelse, og det er jo ikke det det er, det er jo
på en måte en veiledning til.. liksom til heile livet omtrent.
Når jeg går til studieveileder og det er på kontor, så føler du litt at du avbryter de i
et arbeid, siden de er jo på arbeidsplassen sin og driver sikkert med masse andre
ting. Og så føler du litt at du kommer inn og; hei, kan jeg forstyrre deg litt? Litt den
der følelsen, mens på ForVei er det også på kontor, men der er det et bord, et
eksternt bord, sånn at du blir veldig rett overfor hverandre, en-til-en, det er
blomster på bordet og du blir tilbudt kaffe, og det blir på en måte mer en sånn kafésamtale, enn opplevelsen av å være på et kontor.
Ut fra disse tre erfaringene kan det se ut som omgivelsene har stor betydning for at
studentene skal føle seg velkommen, og oppleve en avslappet stemning rundt samtalen.
Det andre av de tre studentutsagnene trekker opp et interessant spenn mellom en
«intervjufølelse» på den ene siden, og en samtale om «heile livet», på den andre. Og det
siste utsagnet peker på en lignende måte på motsetningen mellom å sitte på et kontor,
og sitte på en kafé. Slike erfaringer var vi opptatt av å få tak i, og vårt inntrykk er at de
fysiske omgivelsene angir en retning i opplevelsen av å bli tatt på alvor, sett og hørt.
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Det neste utsagnet trekker frem opplevelsen av nettopp dette; når veilederen forlater
skrivebordet og setter seg på et eget område for veiledningssamtale, føler studenten at
veilederen tar seg tid bare til ham, og at han virkelig blir møtt. Denne erfaringen var fra
en veiledningssamtale ved et studiested i utlandet, og studenten mener at dette er et
eksempel til etterfølgelse:
… når jeg var i utlandet så var jeg på rådgivning der, så var det sånn at jeg kom inn
på kontoret og så var det to plasser, og så gikk han fra pulten sin og satte seg på
plassen og så satte jeg meg overfor han, og det husker jeg jeg syntes var veldig sånn
ålreit, for da tar han seg tid, fysisk tid, til på en måte å møte deg. Kontra det å sitte
med pc-skjerm, ja.. så fikk jeg.. tenker at det er jo et formelt aspekt også, det er jo
ikke så dumt det heller da. Det var bare en tanke..
Flere av studentene nevner spesielt oppstarten og den første tiden sin ved universitetet
som utfordrende. Flere trekker frem erfaringer fra denne perioden, og gir eksempler,
slik som i de to følgende utsagnene.
Jeg […] vet at det er mange på vår linje som, i løpet av de første årene, synes det er
beintøft, og tenker sånn; det her klarer jeg ikke, altså dette er ikke… det er meg det
er noe galt med.
[…] i førsteklasse når du kommer på NTNU og wow, okei, jeg er ikke så flink som jeg
trodde og sånn. Jeg vet mange som, spesielt de som kommer rett etter videregående,
de får en sånn derre bakoversveis når de kommer på NTNU.
Organisering av studieveiledningstilbudet omhandler også et moment vi kan kalle
«timing», altså når i studieåret de ulike aktivitetene skjer. Dette handler både om hvilket
tidspunkt studentene gis informasjon (gjerne ved semesterstart), og om
informasjonsmengden. Ut fra det studentene sier, er det vårt inntrykk at det er en
opphopning av informasjon ved semesterstart, og at mange studenter nettopp i denne
perioden har så mye annet å tenke på at de ikke får meg seg alt. En kunne fordelt det litt
mer, som denne studenten sier:
… for min egen del så… den informasjonen jeg fikk når jeg starta her, stoppa på en
måte etter første uka. Da var det veldig intensivt med masse sånne greier.

5.6. Kommunikasjon
Et annet viktig moment gjelder hvordan informasjonen om veiledning kommuniseres, og
studentene har mange ulike erfaringer med hvordan veiledningstilbudene gjøres kjent
for dem. Søk på internett og intranett er kanskje det mest nærliggende å starte med for
mange. Studentene har blandede erfaringer med dette, både med søkeord, med
oppdatering og utforming av de ulike hjemmesidene.
Hos oss er utfordringen at det ikke blir oppdatert. Vi fikk informasjon om for
eksempel innleveringsfrist for masteroppgave, og når vi skulle ha seminarer
gjennom hele studieåret først i oktober, måtte vi spørre om det selv. For den planen
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vi fikk da vi startet, den var ikke gjeldende for oss tydeligvis, så i oktober måtte jeg
spørre hva er det, for vi hadde forskjellige planer. Så hun gikk inn på nettsidene, og
da var det min plan som stemte, men når jeg så i de andre sin så var det helt andre
datoer, og da måtte jeg selv spørre når er det vi egentlig skal ha innlevering og når
er det vi skal ha seminarer, og det tok det ganske lang tid før de kunne svare på.
Flere har erfart at studieveiledningstilbudet presenteres i en introduksjonsforelesning
tidlig om høsten, hvor veilederne kommer inn i klassen og har en «time» for å vise ansikt
og informere om hva de kan hjelpe studentene med. For den første av de to følgende
studentene førte en slik forelesning til at hun fant kontoret til veilederne ganske fort. Og
den andre trekker frem SiT, som for henne fremstod som flinke til å markedsføre seg, og
dermed også lettere å finne, slik vi forstår utsagnet.
De fra institutt hadde på en eller annen introforelesning… så kom de inn og sa at –
hei, vi er studieveiledere, vi kan fikse ting! Ja. Og så fant jeg, på en måte, kontoret
deres ganske fort.
Ja, jeg vil si at når jeg starta på NTNU, så vil jeg si at SiT var veldig frampå, og
meddelte veldig hva de drev med og sånn der, så.. jeg har ikke vært på noen kurs,
men jeg vet at det fins fordi de har vært flinke til å markedsføre seg.
I de nevnte eksemplene blir studentene aktivt oppsøkt av studieveiledere, særlig i
startfasen av studiet. Det er også andre måter å nå ut med tilbudet på, gjerne litt senere i
studiet, som stands, plakater og nettsider, slik som det nevnes i disse utsagnene:
… på campus, så har de (SiT) sånn fane som står utenfor når det er kurs og sånn, og
så har de jo internettside og der har du alle andre ting, hvis du skal trene eller bor i
SiT-bolig, eller.. så kommer du på en måte fort dit. Samtidig så er det jo NTNU sine
sider, den er linka til SiT.
De derre boksene, … de er ganske irriterende, men… de der svære SiT-boksene, de
var vel først en sånn liten greie, men så har de bygget sånne svære vegger av de, så
var det sånn: Deprimert? - SiT kan hjelpe! Og liksom masse forskjellige ting.. de er jo
irriterende, men også effektive da! De er jo i veien, så man ser de jo!
Tidspunktet i studieåret veiledningstilbudet kommuniseres ut til studentene er, som
nevnt tidligere, av avgjørende betydning. Noen av studentene sier at hvis de ikke har
bruk for det som presenteres der og da, legger de ikke så godt merke til det. Og flere sier
noe om at ved semesterstart om høsten kan det bli mer informasjon enn de greier å ta
inn over seg. Flere av informantene poengterer viktigheten av at veiledningstilbudet er
lett å finne når behovet oppstår (senere i studiet), og studenten selv skal begynne å
orientere seg.
Det er noe med at når man får alt på en gang, så glemmer man jo halvparten.
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Jeg husker når jeg begynte […] du får det liksom litt opp i halsen da, av tilbud og alle
mulige tingene og valg og sånn, så det var ikke så mye som gikk inn av akkurat det
da, men jeg husker det var noen veiledere som var inne, men nå hadde ikke jeg så
veldig stort behov for veiledning heller... Men da jeg var inne og så på NTNU sine
hjemmesider, så stod det jo veldig tydelig studieveileder liksom; har du spørsmål
om ditt og datt; send mail, så… altså… ja.. når jeg var inne og leste om studiet, så
kom det jo veldig tydelig fram da..
Kanskje det hadde vært bedre om veiledere kom litt lengre ut i semesteret enn heilt i
starten.. for i starten har du jo valgt, at dette skal jeg gjøre, men så går det kanskje
ei lita stund før du oppdager at oj, kanskje ikke dette var det jeg hadde tenkt likevel!
Noen av studentene opplever det ganske tilfeldig om de får med seg tilbudet eller ikke.
Hvis informasjonen presenteres i en forelesning og en student for eksempel er syk den
dagen, får man det ikke med seg. Det samme gjelder stands som kun står et sted kort tid.
Men bare så det er sagt, jeg tror det varierer veldig hvem som […]får den
markedsføringen de på en måte prøver, hvis de kommer i forelesningen. Hvis de har
stands, så om du går gjennom stripa den dagen eller ikke, så det er jo på en måte litt
sånn tilfeldig.
… du må nesten egentlig aktivt gå inn og se på det for å få med deg hva som står
der. Når du går forbi så er det så mye at du ikke rekker å prosessere. I hvert fall så
er det sånn for meg.
Jeg har prøvd å bruke nettsidene en del, for å finne frem der.. jeg går på et veldig
sånn lite institutt, så det er veldig lett å bare gå til hun studentrådgiveren eller noe
sånt og komme med spørsmål, men nå har det vært veldig stor utskiftning på de, så
det har vært veldig lite svar å få, så jeg har heller prøvd å søke andre personer etter
svar, mer enn den student.. jeg husker ikke hva hun heter, - veileder eller - rådgiver
eller hva det er jeg.. eller spørre en av de andre, som ikke nødvendigvis har den
posisjonen, men som er i instituttet og kjenner til rutiner.
Den siste studenten nevner stillingsbetegnelser. Det er mange ulike titler på de
personene ved NTNU som driver med studieveiledning i en eller annen form, og det er
interessant å spørre hvilke signaler disse betegnelsene sender ut til studentene. Hva gjør
en rådgiver, en veileder, en konsulent, en seniorkonsulent, en førstekonsulent, og hva
kan jeg får hjelp med, hvor?
De utenlandske studentenes behov for informasjon og veiledning ser ut til å stå i en
særstilling. Vi hadde en antagelse om at det forholdt seg nettopp slik, og valgte derfor å
intervjue dem i en egen gruppe. Gruppen bestod av tre studenter som alle er
utvekslingsstudenter på masternivå ved NTNU, de kommer fra to forskjellige land i
Europa. I intervjuet forteller de om erfaringer hvor informasjonen de hadde fått før de
reiste fra hjemlandet noen ganger viste seg ikke å stemme da de kom hit. En av
studentene kom til NTNU for å gjennomføre et bestemt masteremne, og da studenten
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kom hit fikk hun vite at hun ikke kunne ta eksamen i dette emnet. Hun beskriver
problemet slik:
The main problem was that there were no exams I could take here, no exams in
English! So I went there (to The International Section) basically to ask; what is the
reason for a deal between this university and my university, because there is
nothing that I can do here! So I think my problem was a huge problem.
Hun stiller altså spørsmål ved hele grunnlaget for avtalen mellom NTNU og hennes
universitet; hva er poenget med utveksling når det ikke er gjennomførbart i praksis?
Videre forteller denne studenten at når hun først var kommet hit og stod overfor de
aktuelle utfordringene, ble mange krefter satt i sving for å få til et «skreddersydd»
studieløp for henne, som gjorde at hun slapp å reise tilbake uten eksamener. Alle de
utenlandske studentene forteller at de møtte stor velvilje fra veiledningssiden for å finne
løsninger på de ulike problemene de opplevde. Veilederne på Internasjonal Seksjon
beskrives av studentene som meget tilgjengelige og som at de virkelig brydde seg om
hvordan studentene hadde det med hele livssituasjonen sin, ikke bare med det som
direkte angikk studiene. De utenlandske studentene i denne gruppen nevner noen
veiledere ved navn, som de fikk spesielt god hjelp av, og som var der for dem når de
trengte det. Det denne studenten forteller, kan fremstå som et eksempel på en
personorientert og helhetlig tilnærming fra veiledernes side:
The people from the international section could always help us. They even showed
concern if I had some problems with my apartment, which was a SiT problem
actually, so those guys are really on the level, and I think they have done a really
good job.

5.7. Kvalitet
På dette området var vi spesielt interessert i hvordan studentene opplevde
studieveiledernes kompetanse, altså deres grunnlag for å kunne bistå med hjelp i ulike
saker. Som i spørreundersøkelsen til studieveilederne var vi opptatt av både deres
fagspesifikke kompetanse og av deres veiledningsfaglige kompetanse. Slik vi velger å
definere begrepene her betyr fagspesifikk kompetanse at veilederen har den samme
(eller tilnærmet lik) utdannelsen som studentene tar (institutt og fakultet), mens
veiledningsfaglig kompetanse forstås som at veilederen i tillegg har
utdannelse/bakgrunn fra veiledning, rådgivning, coaching og beslektede områder. Én
antagelse vi hadde var at dersom veilederne har veiledningsfaglig bakgrunn, så vil dette
bety noe for kvaliteten på veiledningen som tilbys studentene, i det en da antar at de vil
ha tilegnet seg kunnskap og kompetanse på å møte personen og ikke kun løse problemet
eller saken. Disse to kompetanseområdene skal på ingen måte stå i motsetning til
hverandre; tvert i mot var det flere av våre informanter som mente at begge deler var
viktig. Vi ser nærmere på deres erfaringer på dette området i det følgende.
Studentene snakker om at de kommer til studieveiledning med store og små saker; de
kan ha behov for en rask avklaring eller informasjon av praktisk/teknisk karakter,
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og/eller de kan ha behov for en (lengre) samtale av mer personlig karakter, hvor
«bestillingen» ikke er så tydelig i utgangspunktet. Det er altså forskjell på hva slags hjelp
de trenger, og flere av studentene setter et skille mellom de ulike typene hjelp. Denne
studenten skiller mellom veiledning og forklaring/formidling, og uttrykker seg slik:
Det er forskjell på å få veiledning og få forklaring på hvordan systemet faktisk
fungerer! Sånn at noen ganger blir det mer en formidling av «det og det kan du
gjøre», - og det synes jeg er «artig» det, - eller om det er veiledning.
En annen student uttaler seg på en måte som kan forstås som et uttrykk for en
vektlegging av den veiledningsfaglige kompetansen, her gjennom en genuin interesse for
personen:
Jeg synes det viktigste er på en måte at du er interessert i en person som kommer
inn uansett hvilket problem.. [selv] om han har gått nesten feil da.
Siste del av utsagnet kan forstås som at muligheten for å gå «feil» er tilstede, og at det
ikke trenger å være så klart hvor studentene skal henvende seg med sine ulike
utfordringer. Flere peker på viktigheten av å bli sett og av menneskelig kontakt, som rett
og slett få prate om hvordan det går med dem. En student sa at en mer personlig samtale
virket veldig beroligende og gav ham en opplevelse av kontroll. De to følgende
studentutsagnene kan forstås som at de viser forbindelsen mellom det å bli sett og
veiledningens effektivitet:
Det kunne vært mer effektivt da, om man bare hadde vært «sett» litt mer…
Det hjelper å ha et ansikt; man har sett et menneske og har et navn og kobler ansikt
til navn og vedkommende ser hyggelig ut og man tenker; deg kunne jeg tenke meg å
snakke med! Så en del av de «tekniske studieveilederne» våre kunne vært enda
flinkere på å si hei, her er jeg, bruk meg gjerne, det setter jeg pris på. Det trenger
ikke ta så mange minutter av deres hverdag, men jeg tror det har ganske stor effekt.
En av studentene hadde opplevd behov for å få redusert studieprogresjonen sin og
hadde behov for tilrettelegging av sitt løp. I forbindelse med dette hadde hun gått til
samme veileder over tid, og hun trekker fram i sitt utsagn en tilnærming fra veilederen
som kan forstås som en mer personorientert enn faktaorientert tilnærming:
… den studieveilederen min… nå er det kanskje litt fordi at jeg har vært der hvert
eneste semester, men det blir liksom sånn; hvordan går det nå, og har det gått greit
med disse fagene, og hvordan går det på skolen, og sånt no.. Og det spør hun vel om
stort sett hver gang jeg er der […] Men der er det veldig forskjell på rådgivere. Har
hørt veldig mye forskjellig der, så jeg hadde flaks!
Studentenes forventninger til de ulike veilederne de har vært i kontakt med, eller hørt
om, ser ut til å være nært knyttet til deres erfaringer. Erfaringene de har gjort seg
danner et bilde av hvordan veiledningstilbudet ser ut, og et videre grunnlag for hva de
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kan forvente. Flere har vært til samtale hos ForVei, eller de har snakket med
medstudenter som har vært der, og deler positive erfaringer fra ForVei-samtalene. Her
mener studentene at veilederne har en annen, eller ekstra, kompetanse enn «de andre»
studieveilederne. Dette ekstra beskriver studentene f.eks. som «hjertevarme», «de synes
dette her (veilederjobben) er ålreit», «varm og koselig», «som bryr seg om hvordan du
har det», eller som hjelper deg med «sosiale problemer». Alle disse beskrivelsene forstår
vi som uttrykk for en personorientert tilnærming. For å beskrive en annen tilnærming
eller kompetanse bruker studentene begrep som «lessa ned med arbeid», «må følge
reglene», «autoritær – streng person» og «strukturelle ting som fag, regler og
utveksling». Disse kan tolkes som uttrykk for en fakta -/saksorientert tilnærming. Alle
de tre utsagnene under er hentet fra samme fokusgruppe:
Mitt inntrykk er at det liksom litt varmere hos ForVei, sånn hjertevarme på en måte.
Men er du hos studieveilederne, så er de mer lessa ned med arbeid, mens ForVei, de
synes dette her er ålreit liksom. De er der for deg, men studieveilederen er mer
sånn… hun må følge reglene… som instituttet har satt.
Du har på en måte to forskjellige tilbud; du har studieveileder som følger regler og
studieprogresjon, og så har du ForVei som er litt mer sånn varm og koselig […]du
får liksom balansert det litt da, du får ikke bare en sånn autoritær- streng person
som skal følge regler, men du får også en sånn som bryr seg litt om hvordan du har
det.
Enig i at de har to veldig viktige jobber på to forskjellige områder; en studieveileder
på fakultet og institutt; det er der du går hvis du trenger hjelp til fag og regler og
utveksling, og veldig sånn strukturelle ting, mens du går til ForVei hvis du har
problemer med sosiale ting eller.. litt sånn andre type ting.
Studentene reflekterer også over hvilke krav som stilles til en veileders kompetanse.
Studenten i eksemplet under antyder at det å være eksplisitt imøtekommende og
vennlig kan beskrives som en personlig kompetanse, men at dette ikke er noe man kan
stille krav om når man ansetter en ny veileder. Den saksorienterte kompetansen,
derimot, må ligge der som et absolutt krav:
Hvis du ansetter en studieveileder, uansett om det er på institutt, eller ForVei, eller
hvor det er, så kan du ha krav om at den personen skal være åpen og varm, men jeg
mener at de kravene om å følge regler og sånne ting, det skal ligge overordna fra
NTNU sin side og ikke ligge på studieveilederen som enkeltperson. Ja, […]den
regelgreia er jo overordna, altså konsekvent på regler, det skal du jo være uansett
hvem det er og hva det er. Det jeg mente med varm og sånn var det at […]folk er jo
forskjellige, […]hvor velkommen du føler deg er liksom, det vil variere fra person til
person uansett.
Studenten berører altså to kompetanseområder som han benevner åpen og varm, og det
å følge regler, og han gir uttrykk for at disse områdene er motsetninger. Det kan være
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interessant å avrunde resultatpresentasjonen nettopp med disse refleksjonene, når
oppmerksomheten skal ledes videre over i tanker om en forbedring og videreutvikling
av veiledningstilbudet ved NTNU (kapittel 7).

5.8. Oppsummering av intervjuene
I dette kapittelet har vi presentert resultater fra fire fokusgruppeintervjuer med i alt 17
studenter. Felles for studentene er at de har erfaring med studieveiledning ved NTNU, og
at de var villige til å dele sine erfaringer med oss og sine medstudenter. Hensikten med
intervjuene var å bringe studentenes tilbakemeldinger inn som en del av det totale
bildet av veiledningstilbudet. Vi var spesielt opptatt av å finne ut hva studentene
kommer til veiledning med, om de opplever at de faktisk får hjelp med det de kommer
med, og til slutt av hva som, ut fra deres erfaring, karakteriserer den virkningsfulle
hjelpen.
Vårt hovedinntrykk er at studentene oppsøker veiledere med et bredt spekter av tema.
Det dreier seg om alt fra rent studietekniske saker som gradsoppbygging, ulike søknader
og karakterutskrifter, til utveksling, til karriererelaterte saker, til tilrettelegging, til
vansker med motivasjon og konsentrasjon, til sorg, sykdom og andre personlige
problemer. En del av tematikken er også at studentene trenger å snakke med noen for å
bli mer klar over hva de faktisk trenger hjelp til. Resultatene fra kartleggingen blant
studieveilederne bekrefter også inntrykket av det brede og sammensatte tilfanget av
tema studentene kommer til veiledning med.
Det varierer i hvor stor grad studentene opplever at de får hjelp. Noen opplevde seg
«sett» og bekreftet av veilederen, mens andre ikke synes de fikk den hjelpen de behøvde.
Det hender at studenter føler at de forstyrrer veilederen i andre gjøremål og at det ikke
er nok tid til veiledning. Det hender også at studentene opplever stor tilgjengelighet hos
veilederen, at det er lett å stikke innom og få hjelp raskt. Lang ventetid er noe flere
studenter opplever krevende, spesielt når de oppsøker veiledning med helserelaterte
spørsmål. Noen har hatt faste møter med den samme veilederen over tid, og sier at dette
har virket støttende og forebyggende med tanke på uønskede avbrudd og frafall fra
deres side.
Det er flere ting studentene trekker frem når det gjelder hva de opplever som
virkningsfull hjelp. Informasjon om veiledningstilbudet tidlig i studieløpet ser ut til å
være viktig, videre at de vet hvem veilederen er, hvor han/hun sitter, og hvordan de kan
nå personen. Mange understreker også betydningen av en personorientert tilnærming
fra veilederens side, i form av at veilederen f.eks. spør om hvordan det går, og
tilkjennegir at han/hun ser hele personen, ikke bare det isolerte problemet. Studentene
trenger å kunne finne det de søker raskt og enkelt når behovet for veiledning oppstår.
Her savner flere av dem en lett tilgjengelig og fullstendig oversikt som er logisk oppbygd
og enkel å orientere seg i. Alt i alt viser disse resultatene at det er stor variasjon i
hvordan studenter som oppsøker studieveiledning opplever hjelpen de får. Bildet er
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delvis uklart for dem med hensyn til hvor de kan få hjelp, og det er observert at
veilederne har ulike forutsetninger for å bistå dem.

6. Oppsummering og drøfting
Hovedproblemstillingen for dette prosjektet var: Hva karakteriserer studieveiledningen
som tilbys NTNU-studenter? For å gi svar på dette ble det gjennomført to undersøkelser,
en kartlegging blant alle som definerer seg som «studieveiledere», samt en gruppe
studenter som har vært og er brukere av studieveiledningstjenestene. Den
underliggende intensjonen med utgangspunkt i studieveiledernes og studentenes
«stemmer», er å belyse hva det innebærer å gi og få hjelp.
For å illustrere betydningen av studieveiledning har det derfor vært naturlig å se dette i
et overordnet hjelpeperspektiv. Tveiten (2013) understreker betydningen av at hjelp
som gis både må være faglig og personlig; faglig fordi fokuspersonen/studenten og
dennes fag/studier/praksis er i fokus, og personlig fordi utøvelse og praksis i stor grad
handler om den som utøver faget/praksisen. En ytterligere understreking av det
personlige aspektet ved veiledning finner vi hos Kvalsund og Fikse (2015, s 88), som
hevder: «Det er samtalens, kommunikasjonens og relasjonens kvaliteter som avgjør
hjelpens effektivitet».

6.1. Utfordringer i et hjelpeperspektiv
6.1.1. Overgangsfaser
Oppstarten av et studieløp på universitetet kan karakteriseres som en overgangsfase
(transition) for en person. Bridges (2009) peker på at overganger og endringer i stadig
større grad preger både utdannings- og arbeidsliv, og den som greier å tilegne seg
nødvendig kunnskap om overgangene, vil lettere utvikle ferdigheter til å håndtere dem.
Det understrekes at veilederen trenger kompetanse til å bidra til nettopp dette slik at
klienten/studenten utvikler hensiktsmessig kompetanse til å håndtere store og små
overganger i sitt eget liv.
For studentene er opplevelsen av å bli sett og møtt i overgangen til å starte på høyere
utdanning viktig, og det er viktig at studieveiledere er oppmerksomme på utfordringer
og eventuelle problemer som kan oppstå, slik at disse kan avhjelpes. For eksempel kan
det være vanskelig å komme fra videregående skole med gode karakterer, godt selvbilde
og pågangsmot, for så å oppleve at man ikke presterer så godt lenger. Et annet viktig
moment er at det å skulle være absolutt selvstyrt i sin studiehverdag, hvor man må
planlegge tidsbruk til lesing og oppgaveløsning kan by på problemer som kan gå ut over
progresjon og gjennomføring. Troen på egen mestring kan bli utfordret (Bandura, 1997).
Et annet moment er at man ikke nødvendigvis tilhører en klasse, men et stort kull, slik at
det å finne sin plass og posisjon i den sosiale konteksten kan bli besværlig. Dette er
kjente utfordringer som kan føre til frafall (Tinto, 1987).
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Dersom studieveiledningstjenesten er innforstått med at dette kan være en kritisk fase
når det gjelder en persons selvoppfatning, og at behovet for hjelp i denne fasen kan være
ekstra stort, vil man kunne forebygge uheldige utslag som forsinkelser, frafall eller
personlige problemer. En studieveileder med et navn og et ansikt, klar informasjon om
hvor denne personen finnes, og hvordan han/hun kan nås, kan være avgjørende for en
del studenter. Underforstått er dette et argument for at det må finnes tilstrekkelige
ressurser på området veiledning, som særlig håndterer denne overgangsfasen. Men også
andre overgangsfaser senere i studiet er vesentlige, og kunnskap om disse, samt evne til
å fange dem opp der og da, kan forebygge utfordringer som kan føre til forsinkelser og
frafall. Trolig vil åpenhet og gode dialoger om denne typen utfordringer medvirke til at
studenten raskere blir selvstendig og selvgående.
Studentene har erfaringer som kan knyttes til at deres selvbilde endres når de begynner
å studere på universitetet. Mange har flyttet til Trondheim for å begynne på NTNU, de
har en ny bosituasjon og er uten familie og venner rundt seg. I takt med slike endringer
vil bildet av hvem du er, eller identiteten din, også endres. Studentene forteller at det
oppleves som at man ikke riktig vet hvem man er lenger, når man for eksempel ikke er
den skoleflinke man var før, eller den som har mange venner. Det blir viktig for
studentene at denne potensielt kritiske fasen i deres studentliv fanges opp av
veilederne, og gjøres til et samtaletema. Veilederen er mer nøytral og har en mer
konstruktiv avstand til dem som personer, enn det familie og venner har. Foreldre eller
andre nære pårørende kan bli for bekymret til at studenten vil belaste dem med sine
problemer. Dette understreker at studentene trenger veiledere som ser hele mennesket,
og våger å åpne for mer enn studietekniske anliggender. Om dette ivaretas kan
overgangen til studentlivet snu fra å oppleves som en krise til å bli en positiv
utviklingsfase for studenten.
Studieløpet omfatter også andre større og mindre overganger med fokus på ulike valg
som skal tas. Det å skulle skaffe seg oversikt over kompliserte regelverk, utallige
muligheter for fagvalg og fagkombinasjoner kan også være overveldende for mange i
startfasen. Valgsituasjoner vil gjerne medføre ekstra behov for studieveiledning. Det er
viktig å kunne kontakte veileder for eksempel for å få saksinformasjon, diskutere
fordeler og ulemper ved ulike fagalternativer, kunne ha et rom for å få presentere sin
tvil, eller få en bekreftelse på at de er helt normale som opplever valgsituasjoner som
krevende.
Det å trenge saksinformasjon og kunne analysere fordeler og ulemper ved valg, kan stå
som eksempler på det vi har kalt fakta -/saksorientert veiledning i denne undersøkelsen,
mens opplevelse av tvil, krevende valgsituasjoner, det eventuelt å føle seg unormal eller
oppleve helsemessige utfordringer som kan gå ut over studiesituasjonen, er eksempler
på mer personorientert veiledning. Disse eksemplene synliggjør det brede spekteret av
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tema studentene kommer til veiledning med, at de kommer med hele sin person og de
saker som til en hver tid er aktuelle å få hjelp med.
Underveis i studiet trenger studentene både informasjon om de ulike valgmulighetene
de har, og de trenger rom for å utforske tvil og usikkerhet. I det som vi i dag gjerne
omtaler som «informasjonssamfunnet», er informasjon tilgjengelig i ubegrensede
mengder. Studentenes behov for veiledning handler om noe mer enn å motta
informasjon. Resultatene fra intervjuene viser at de kunne orientert seg selv om mye
som de i dag må gå til veilederen for å få vite noe om. De rapporterer at de heller ønsker
mer av den prosessorienterte hjelpen, slik Kvalsund (2005) beskriver, som for
eksempel: hva betyr informasjonen for meg, hvordan håndterer jeg den, hvordan velger
jeg på grunnlag av den, osv..
Studentene trekker også fram at det er bortkastet å gå til en psykolog når de bare
trenger en som kan lytte. De foreslår å ansette egne veiledere kun for å lytte, en sterk
indikasjon på verdien studentene setter på relasjonskvaliteten. Det å kunne sette ord på
tanker og følelser, er ofte nok for å forstå seg selv bedre og gjenvinne kontrollen. Noen
som kan fortelle dem at de er normale som opplever sider ved studiene og studentlivet
som krevende, og at dette er vanlig, er en form for støtte studentene trenger fra
veilederen.
6.1.2. Veileders kompetanse
Utgangspunktet for å gjøre seg tanker om veiledernes kompetanse er at studieveiledning
favner både det faglige området og det personlige området, og at dette ikke kan skilles
fra hverandre. Som vi ser det er det hensiktsmessig at veilederen kan bidra med hjelp på
begge områdene, slik Tveiten (2013) beskriver. En viktig kompetanse for veilederen er
det å kunne møte personen og ta hennes/hans problem på alvor, lytte og utrede
alternativer, slik at personen blir bedre rustet til å ta valg og hjelpe seg selv. Om
veilederen og studenten etter hvert vurderer det slik at det er behov for en annen type
hjelp, kan også dette selvsagt være en del av hjelpeprosessen.

6.2. Hva er studieveiledernes forutsetninger for å gi kvalifisert hjelp?
6.2.1. Utdanning og praksis
De aller fleste studieveilederne i denne undersøkelsen har høyere utdanning (innen sine
fagområder), men de færreste har en «rendyrket» veiledningsfaglig kompetanse, i den
forstand at de har en grad fra en høyskole eller et universitet (for eksempel fra
Rådgivingsvitenskap ved NTNU), eller noen form for spesialisering innen dette temaet.
En liten del av respondentene har bygd på sin kompetanse med ulike veiledningsfaglige
kurs, eller de har tatt studiepoeng fra høyere utdanning innen dette området. De aller
fleste gir imidlertid uttrykk for at de savner mer veiledningsfaglig kompetanse, og dette
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kan sees i lys av at de erfarer å måtte håndtere mange typer problemstillinger som
studentene kommer med, uavhengig av hvor de arbeider i systemet.
Vi ser også det de fleste studieveilederne må kombinere denne funksjonen med andre
arbeidsoppgaver, slik at kun en liten andel er fulltidsveiledere. Dette kan være en
indikasjon på at studieveiledning kan ha fått en «stemoderlig» posisjon i dette store
utdanningssystemet, med de konsekvenser dette kan medføre; usynliggjøring, lav egen
status, tilfeldig rekruttering til stillinger, kompetansemangel etc..
De som inngår i denne undersøkelsen har en relativt omfattende erfaring som veiledere,
slik at de gjennom sin praksis trolig må ha opparbeidet seg kompetanse og innsikt i et
variert og komplekst felt hvor de kan og skal bistå med hjelp til studentene.
Studentenes erfaringer kan ses som direkte knyttet til veiledernes utøvelse av sin
veiledning. Hvordan omsettes veilederens kunnskap om veiledning som fag, og derved
bevissthet om egne tilgjengelige ferdigheter, i praksis i møtet med studenten? Når vi
setter dette temaet på dagsorden i fokusgruppeintervjuene gjør studentene seg mange
interessante refleksjoner rundt sine egne erfaringer. Noen av studentene forteller at
veilederens bakgrunn er den samme fagspesifikke utdannelsen som de selv er i ferd med
å ta, og mener at den kan være viktig for å kunne veilede innenfor det området. Andre
studenter sier at det å «bare» ha den fagspesifikke bakgrunnen gir verken nok eller
riktig kompetanse for å kunne det som er viktigst for en veileder; det å kunne «snakke
med mennesker». Studentene er ikke sikre på hva man skal ha studert for å bli god til å
snakke med mennesker, men hadde et forhold til begrep som «relasjonskompetanse».
Dette forstår vi slik at den kognitive kunnskapen om hva som kjennetegner
veiledningsfaglig kompetanse, og hvordan man tilegner seg den, i liten grad er til stede
hos studentene. De opplevde kvalitetsforskjellene er derimot veldig tydelige for dem;
det gir en følelsesmessig god opplevelse å bli møtt og lyttet til, og en videre konsekvens
av dette er at studenten relativt raskt får tilgang på mer av sin egen handlekraft, og kan
begynne å justere atferden sin til å bli mer uavhengig og selvgående. Når erfaringen er at
veilederen verken er interessert i eller har kompetanse til å snakke med dem, justeres
studentenes forventninger deretter. Dette innebærer at de ikke forventer at veilederen
kan hjelpe dem med noe mer enn det konkrete og spesifikke problemet. Men det er ofte
noe mer de ønsker når de kommer til veiledning; problemene deres opptrer ikke isolert
og uavhengige av hverandre. Det er gjerne slik at ett problem henger sammen med ett
eller flere andre, og kanskje det er større problemer inne i bildet enn det som først
eksponeres. Det er nettopp dette studentene ønsker at veilederen skal se; at de er hele
mennesker i sine spesifikke kontekster. De ønsker å bli stilt enkle spørsmål som for
eksempel: «hvordan går det med deg» og «var det noe mer du hadde på hjertet»?
Studentene erfarer en tydelig todeling i kompetansen til veilederne, - de skal veilede på
det studenttekniske området, men det er vel så viktig at de følger opp mennesker og
sørger for at de trives med å være studenter. Den fagspesifikke bakgrunnen alene er
dermed ikke noen garanti for at studenten skal kunne få ønsket og tilstrekkelig hjelp.
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6.2.2. Hvilke områder ber studentene om hjelp til?
I følge våre data oppsøkes veilederne av studenter med mange typer problemstillinger
og spørsmål. Dette handler om alt fra studietekniske og praktiske spørsmål (emner,
eksamen, motivasjon, studieteknikk) og til spørsmål og behov for hjelp av mer personlig,
kanskje helsemessig karakter. Henvendelser om karriere er også et område studentene
kommer med, det kan enten være hvordan de skal sette sammen sitt studium for å
innrette seg mot arbeidsmarkedet, eller det kan være at de er på slutten av sitt studieløp
og trenger karriereveiledning, hjelp til å skrive jobbsøknader, forberede seg til intervju
med en potensiell arbeidsgiver etc..
Vi får et gjennomgående inntrykk av at studieveiledningstilbudet er lite spesialisert, det
er heller slik at alle må fungere som generalister i sitt første møte med studentene. Dette
kan ha en sammenheng med at studieveiledningstilbudet er relativt uoversiktlig
kommunisert, og at man mangler spesialiserte instanser som er tydelige for studentene
(med unntak av at det finnes et karrieresenter ved NTNU med fire ansatte14). Dette kan
skrive seg fra måten informasjon om studieveiledning framstår på nettet (NTNUs
hjemmesider), som gjerne er det første stedet man leter. Det er vanskelig å finne fram i
en del tilfeller, informasjonen har ulik form (og mengde) fra fakultet til fakultet, og fra
institutt til institutt. En annen forståelse av dette er at studentene som en første instans
gjerne oppsøker veiledning på det «nærmeste» nivået i systemet, for eksempel på
instituttet de tilhører, eller på fakultetet de sorterer under. Dette bør det sannsynligvis
være anledning til også i framtiden, men at veilederne kan ha muligheten til å
videreformidle studenter til mer spesialiserte tjenester med annen kompetanse enn
dem selv.
Slik situasjonen er i dag ser vi at alle veilederne tar imot alle typer henvendelser. Vi ser
imidlertid en viss variasjon i forhold til hvor ofte de ulike gruppene veiledere får
bestemte typer henvendelser. Det er de ansatte på instituttene og fakultetene som
gjennomsnittlig tar i mot flest studenter som har studietekniske spørsmål i bred
forstand, mens Studentservice/Studieavdelingen har en større andel av mer
«personorienterte» veiledninger. Men et interessant funn i dette datamaterialet er at det
er stor variasjon også innen institutter, fakulteter og Studentservice/studieavdelingen.
Det er åpenbart at SiT Råd og Studentprestene oppfattes som mer spesialiserte enn de
andre tre gruppene, ettersom det er mindre variasjon her med hensyn til hva studentene
ber om hjelp til.
Studentene ser for seg at de selv kunne orientert seg bedre i veiledningstilbudet om
dette var mer oversiktlig, lettere tilgjengelig og til en hver tid bedre oppdatert. Flere av
deres opplevelser handler om å vente unødig lenge på svar, komme til feil sted, bli
henvist videre og igjen måtte vente, eller ikke å bli henvist videre fordi man ikke kunne
hjelpe, eller at veilederen ikke hadde kunnskap om hvor hjelpen fantes. Studentene
etterlyser en logisk oppbygd og temabasert organisering av alt som omfattes av
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NB! Disse har ulike stillingsbetegnelser; en karriereveileder, to rådgivere, en seniorrådgiver.
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studieveiledningstilbudet. De foreslår at tilbudet kommuniseres tydelig og enhetlig på
én felles nettside med linker til alle andre underliggende tilbud i hele NTNU-systemet. I
tillegg til at studentene selv med dette vil få mer oversikt og kunne orientere seg mer
«treffsikkert» i tilbudet, ser de for seg at det samme vil være tilfellet for
studieveilederne. Det er en viktig faktor at veilederen kan henvise videre til annen og
mer hensiktsmessig hjelp når det er påkrevet.
6.2.3. Hvordan håndterer studieveilederne de ulike områdene?
Med utgangspunkt i en ambisjon om å vurdere kvalitet og kompetanse i den
veiledningen som gis, ble det spurt om de som har denne funksjonen føler seg
komfortable/kompetente med de ulike områdene de må bistå studentene med. Her ser
vi det samme mønsteret som i spørsmålet om hvor ofte studenter tar kontakt om de
ulike områdene, og vi ser at mange ikke føler seg komfortable/kompetente til å gi hjelp i
alle saker, mens andre gjør det. Det er den samme todelingen her, veiledere fra
institutter og fakulteter føler seg mer kompetente i studietekniske spørsmål, men de er
på mer usikker grunn når hjelpen skal gis innen det personlig og helsemessige området.
De ansatte ved Studentservice/studieavdelingen håndterer imidlertid i stor grad både
studietekniske og personorienterte veiledninger. På den annen side er det en beskjeden
andel av veilederne totalt sett som mener at de har kompetanse til å gi
karriereveiledning. Men variasjonene innen de ulike gruppene er store også i disse
spørsmålene, det vil for eksempel si at noen ved instituttene føler seg svært godt i stand
til å håndtere både personlige/helsemessige spørsmål og karriererelaterte spørsmål,
mens andre overhodet ikke ser seg kompetent til slik hjelp. Spørsmålet blir da hvordan
kan studentene vite dette på forhånd? Er det flaks eller uflaks som styrer om hjelpen er
god?
Et ønske fra studentenes side er at veilederne kan besitte en kombinasjon av
fagspesifikk og veiledningsfaglig kompetanse. Studentenes problemer har i det alt
vesentlige røtter både i det faglige og det personlige, og om de selv ikke har en
bevissthet om dette ved veiledningens start, vil det alltid være fruktbart å se etter
forbindelsene mellom det faglige og det personlige, og hvordan disse står i et gjensidig
påvirkningsforhold til hverandre. Når alle veiledere i større grad enn i dag har
kompetanse til å håndtere flere sammensatte problemstillinger og ser det som viktig å
se dem i sammenheng, vil det føre til at studentene raskere får riktig hjelp og slipper å
snakke med flere i, eller utenfor, systemet, om samme sak. Det vil med andre ord kunne
virke besparende både med hensyn til tidsfaktoren og ressursmessig. En kan se for seg
at effektene av dette vil være økt trivsel og mestring av oppgaver både for studenter og
veiledere.
6.2.4. Anerkjennelse av studieveilederfunksjonen
Det fremsto som et vesentlig punkt i denne kartleggingen å få et bilde av om
studieveilederne opplever å få anerkjennelse for jobben de gjør. Veilederne gjør en
viktig jobb, de kan anses som en betydelig, kanskje undervurdert faktor i forhold til å
motvirke uønsket frafall, kunne påvirke studieprogresjonen, samt hjelpe til å skape økt
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trivsel og tilhørighet blant studentene. Det virker på den annen side som om veilederne
har en uklar status både for seg selv og andre. Det kommer for eksempel fram gjennom
de åpne spørsmålene i spørreskjemaet at deres veiledningstid er «ubeskyttet», den
spises stadig opp av økende oppgavemengde fra annet hold. Det uttrykkes at det ville
blitt oppfattet som et signal om anerkjennelse dersom det hadde blitt tilført mer
ressurser og at de økonomiske rammene hadde vært bedre.
Anerkjennelse kan også handle om andre forhold, og på direkte spørsmål til
respondentene om hvor de får anerkjennelse fra og om dette har betydning, ser vi at
studentene er den alle viktigste kilden til anerkjennelse, dernest kolleger og nærmeste
leder. Dette handler om hverdagen som veileder, det å ha en posisjon og være sett for
oppgaven man gjør. Noen veiledere uttrykker imidlertid at fordi de har en begrenset
prosent i stillingen sin til veiledning, blir de usikre på om de gjør noe galt dersom de
bruker «for mye» tid på studentene. Dette er et dilemma som trolig kunne vært redusert
dersom organiseringen av tilbudet hadde vært annerledes, eller unngått dersom
studieveiledning hadde blitt anerkjent som en fulltidsoppgave.
Studentene på sin side rapporterer at de noen ganger føler at de forstyrrer veilederen
når de kommer til veiledning. Inntrykket er at andre oppgaver er viktigere, og
forventningene om at veilederen er der for dem er lave. Studentene ser noe paradoksalt
i dette, og gjør seg tanker om hva det handler om, og hvordan det innvirker på dem. De
ønsker å møte en veileder som er oppmerksom og til stede, og mener at det i seg selv er
effektfullt for deres evne til å håndtere egne utfordringer.
6.2.5. Samarbeidsforhold – en utfordring.
Denne undersøkelsen viser at studieveilederne ønsker å samarbeide med andre i
betydelig større omfang enn de faktisk gjør. Det er andre kolleger og veiledere som
rangerer høyest på ønskelisten. Det at samarbeid ikke realiseres så ofte som det er
ønsket kan være et resultat av tid, som igjen henger sammen med prioritering av og
ressurser som er avsatt til studieveiledningstjenesten. Det kan også være en indikasjon
på at det hele kunne vært annerledes organisert, slik at barrieren for utveksling av
kompetanse og gjensidig hjelp innen dette området hadde vært mindre. En tredje mulig
forklaring er at de som er involvert i studieveiledning er for lite synlige for hverandre,
de er spredt rundt på mange nivåer i systemet. Da koster det å etablere
samarbeidsrelasjoner. Dette er trolig merkbart blant studentene også.
6.2.6. Sluttkommentar
På bakgrunn av de to undersøkelsene hvor studieveiledernes og studentenes ”stemmer”
fra hver sitt ståsted har gitt et bilde av hvordan studieveiledningstilbudet fungerer, kan
vi konkludere med at veiledningstilbudet til NTNU-studentene vil ha mye å tjene på om
det organiseres annerledes og får en mer «samlende», felles form. Det virker som om
alle veiledere, uavhengig av hvor de arbeider i systemet, forventes å håndtere alle typer
henvendelser. Samtidig ser vi at mange ikke føler seg særlig komfortable eller
kompetente til å gjøre dette, samt at de aller fleste føler et absolutt behov for å øke sin
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veiledningsfaglige kompetanse. Tatt i betraktning at veilederne har svært ulike
opplevelser av i hvor stor grad de kan yte hjelp og assistanse, må dette vurderes
inngående med henblikk på endring. Ser vi det fra studentenes perspektiv, opplever en
del at det er relativt uklart hvor de kan få hjelp, det virker litt tilfeldig hvilken hjelp de
kan få hvor. Samtidig får andre god hjelp. En felles påpeking er imidlertid at
veiledningstilbudet er for dårlig kommunisert. Et spørsmål som utkrystalliserer seg er
om det er vilje til å gjøre noe med dette i form av å gi mer tid og ressurser, tydeligere
status og organisering av denne viktige tjenesten til studentene.
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7. VEIEN VIDERE - NOEN ANBEFALINGER
7.1. Introduksjon
«Kunnskap for en bedre verden» er NTNUs visjon. Dette innebærer krevende mål som
fordrer at man har en organisasjon som på best mulig måte ivaretar sin fremste ressurs;
studenter og ansatte. Nye tider medfører nye utfordringer, og den nært forestående
utvidelsen av NTNU gjennom fusjonering med 3 høgskoler (Gjøvik, Sør -Trøndelag og
Ålesund) vil kreve at man ytterligere planlegger og strukturerer
studieveiledningstilbudet på en god måte. I og med den nye hverdagen NTNU som
studiested står overfor, vil man trolig også erfare nye problematikker som blant annet
studenter fra de nye partnerinstitusjonene kan ha, samt alle de som skal gjennomføre
sine studier i faser preget av overganger og midlertidighet. Med andre ord blir det
viktigere enn noen gang at studieveiledningstilbudet er organisert med en tydelig rolle –
og ansvarsfordeling, at kvaliteten sikres gjennom kompetansekrav og - utvikling, at
tilbudet er godt synlig for, og brukes av studentene ved NTNU.
Resultatene som er kommet fram i de to undersøkelsene i dette prosjektet, gir et
grunnlag for å si noe om veien videre. Studieveiledernes respons gjennom kartleggingen,
studentenes innspill og refleksjoner, samt vår tolkning og forståelse av funnene gir en
plattform for å tenke framover.
Det er samtidig viktig å advare mot kun å bygge på fortidens erfaringer når en skal tenke
nytt og utvikle konsepter for framtiden. Det å bevege seg utenfor kjente rammer og de
allerede tenkte tankene vil være avgjørende for at de kreative ideene kan komme til
uttrykk, og for at innovasjon faktisk kan skje. Med dette som utgangspunkt vil vi komme
med noen anbefalinger rettet mot veiledningstilbudet for NTNU-studentene.

7.2. Et framtidig studieveiledningstilbud – noen anbefalinger
De empiriske undersøkelsene leder over i noen forslag til hvordan man kan tenke om
det framtidige studieveiledningstilbudet. Vi ser for oss en organisering av tilbudet som
består av følgende momenter:
Studieveiledningen bør være organisert i en egen avdeling med ledelse og eventuelt
flere ansatte, hvor det overordnede ansvaret for aktiviteten ligger.
Videre ser vi for oss driften av følgende funksjoner underlagt ledelsen (modell 1):
Informasjon (lavterskeltilbud), Veiledning, Spesialisert veiledning, Internasjonalt
midpoint. En rekke betingelser må være tilstede i form av kompetanse i veilederkorpset,
og en må forbedre kommunikasjonen av veiledningstilbudet. En mer detaljert
beskrivelse av innholdet i de ulike punktene redegjøres for i det følgende.
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Modell 1: En mulig struktur for fremtidig organisering av studieveiledningstilbudet
Egen avdeling med ledelse

Knutepunkt
Rådgiving/
Coaching.
Spesialister

Knutepunkt
Karriereveiledning.
Spesialister

Studieinformasjon. Ligger ved fakultetene.
Kortfattet informasjon, generelt plan.

Knutepunkt
Helseveiledning.
Spesialister

Knutepunkt
International
hub.
Spesialister

Studieveiledning. Ligger ved fakultetene. Faglig
og personlig veiledning, generalistkompetanse.

7.2.1. Studieinformasjon
Det foreslås at hvert fakultet har en sentralt plassert informasjonstjeneste med betjent
skranke hvor alle studentene henvender seg når de kommer. Hovedhensikten med
denne tjenesten, gjerne kalt Studieinformasjonen, vil være at studentene får en første
kontakt, samt rask og kortfattet informasjon på et generelt plan. Det kan dreie seg om
informasjon om de aktuelle studieprogrammene ved fakultetet, hvordan skjemaer og
søknader skal fylles ut, informasjon om opptak, semesterstart, karakterutskrift og
vitnemål. Her kan de også bestille time hos en studieveileder. De som jobber i
Studieinformasjonen er til en hver tid oppdatert på studieprogrammenes innhold,
læringsmål, arbeidskrav og eksamener, regler og forskrifter knyttet til studier, samt har
oversikt over hvem de kan henvise videre til.
7.2.2. Studieveiledning
Når studenten trenger mer inngående og personlig hjelp enn Studieinformasjonen kan
gi, kan hun/han snakke med en studieveileder på fakultetet. Denne gruppen veiledere vil
være generalister i den forstand at de som en førstehånds instans både kan håndtere
mennesker, fag og karrierevalg. Vi ser det som hensiktsmessig at hvert studieprogram
har sine egne studieveiledere, og at disse har inngående kjennskap til sine respektive
program. Studieveilederne kan gi mer inngående informasjon og hjelp med å planlegge
den enkeltes studieløp, de kan gi informasjon om utveksling, og om hvordan lover og
reglement ved universitetet vil berøre studenten, og de kan hjelpe studenten med
godkjenning av utdanning de måtte ha fra andre studiesteder i Norge eller i utlandet.
Kort sagt tilbyr studieveilederen én-til-én-samtaler hvor veiledningen er nærmere
knyttet til den enkelte studentens studieløp og håndtering av sin studiesituasjon.
Bestilling av time hos en studieveileder kan som nevnt gjøres enten via
Studieinformasjonen eller direkte til veilederen på mail eller sms. Det bør i tillegg finnes
muligheter til å få en samtale på sparket. En veiledningstime er på forhånd definert til å
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vare i f.eks. 45 minutter, dette må vær tydelig kommunisert på nettsidene, når avtalen
gjøres, og gjerne ved samtalens start. Faste tider bør settes av til mer
uforutsette/droppe-innom-timer, f.eks. hver mandag og onsdag mellom kl. 10 og 12.
Slike samtaler kan eksempelvis vare i maksimalt 15 minutter, noe som også er tydelig
kommunisert og kjent for både student og veileder på forhånd. Vi ser for oss at en slik
organisering av veiledningstjenestene vil medføre en vesentlig høyere grad av
forutsigbarhet enn tilfellet er i dag. Studentene vil vite at de har tid til rådighet og lettere
kunne få hjelp med flere tema enn de i utgangspunktet søkte hjelp for. Vi anbefaler at
disse studieveilederne har veiledning som sin hovedoppgave, alternativt som sin eneste
oppgave. Studieveilederne på dette nivået må også ivareta sin proaktive rolle (slik den
er i dag ved instituttene) med å være synlige for og informere studentene ved
studiestart.
7.2.3. Spesialisert veiledning på flere områder
Det foreslås videre at det på hver campus opprettes knutepunkter hvor de ansatte har
spesialkompetanse innenfor rådgivning/veiledning (utover den foreslåtte
grunnleggende kompetansen). Disse knutepunktene bør være sentralt plassert, lett
tilgjengelige og til en hver tid ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere mengden av
henvendelser fra studentene. Knutepunktene har en betjent resepsjon for mottak og
timebestillinger, eller studenten kan henvende seg direkte til den enkelte veileder på
nett eller telefon. Driften av knutepunktene konsentreres hovedsakelig om
timebestillinger, men også her bør det være kapasitet til å håndtere droppe-innom/hastehenvendelser. Timene til de ulike veiledningstjenestene er av en forutsigbar
varighet, og en bør vektlegge kort ventetid, også på timebestillinger. Tjenestene må være
gratis.
Et annet moment i forhold til en slik organisering er at den åpner for at veilederne fra de
forskjellige spesialiserte områdene kan inngå i et nettverk (ala KNUS) hvor de utveksler
erfaringer fra egen praksis på tvers av sine områder, samt at de får skolering av mer
veiledningsteoretisk karakter. Dette forumet kan formidle for eksempel 2-årige
kvalifiseringsprogram som designes med tanke på å øke veiledernes profesjonalitet.
Ledelsen ved studieveiledningstjenesten har ansvar for at dette finner sted.
Vi ser for oss at veiledning på følgende områder tilbys til studentene:
i)
Rådgivning/coaching
For studenter som trenger hjelp utover det som direkte knyttes til deres studier og
studieløp, anbefaler vi å etablere et tilbud om rådgivning, eller coaching. Dette bør være
et «lavterskeltilbud» (a la ForVei), som alle studentene bør oppfordres til å oppsøke og
benytte for økt bevissthet og personlig utvikling, og dermed bedre kunne håndtere både
studier og andre områder i livet. Vi antar at denne tjenesten vil kunne virke
forebyggende på utvikling av potensielle problemer hos studentene, og dermed på
mulige avbrudd og frafall fra studiene. Studentene bør oppfordres til å kontakte
rådgivnings-/coachingtjenesten med tema av personlig karakter, som motivasjon,
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konsentrasjon, eksamen, sosiale situasjoner, relasjoner, stress, søvn, økonomi. På dette
knutepunktet bør NTNU legge vekt på å ansette personer med prosessorientert
kompetanse fra rådgivning og coaching som kan bistå med å lytte, stille kraftfulle
spørsmål, klargjøre, utfordre, visualisere og prøve ut ny og mer hensiktsmessig atferd.
Det anbefales å tilby både individuelle samtaler og gruppeaktiviteter på dette området,
og vi ser for oss at tema som mindfulness og ulike former for meditasjon kan være
aktuelle metoder å bruke for rådgiverne og coachene som jobber her.
ii)
Karriereveiledning
Det anbefales at studentene her kan få veiledning knyttet til karriereområdet, både
underveis i studiet, og rettet mot overgangen fra studentliv til arbeidsliv. Hjelp med
kompetansekartlegging, kunnskap om studier og arbeidsliv, lage CV,
arbeidsintervjutrening, nettverksbygging, jobbsøkerkurs osv. Her bør NTNU legge vekt
på å ansette veiledere med spesialkompetanse innenfor karriererådgivning eller veiledning. Det bør være både individuelle og gruppebaserte aktiviteter her, og en bør
legge vekt på å sette studenter og næringsliv i kontakt med hverandre på ulike måter, i
god tid før studenten skal ut og søke jobb. Vi ser for oss bedriftsbesøk, arbeidstrening,
jobbskygging mm, alt for å gjøre overgangen fra student til arbeidstaker lettere og mer
konstruktiv.
iii)
Helseveiledning
For studenter med utfordringer på det helsemessige området bør det gis tilbud om ulike
former for helseveiledning. Dette bør omfatte både fysisk og psykisk helse, og her bør en
ha ansatt yrkesgrupper med egnet kompetanse for å møte tematikker som alvorlig angst
og depresjon, spiseforstyrrelser, seksualitet, legning og kjønnsidentitet, prevensjon,
graviditet, somatiske sykdommer, nedsatt funksjonsevne osv. Vi ser for eksempel for oss
at helsesøster, lege, sykepleier og psykolog kan være tilgjengelige her. Det anbefales at
diskresjon vektlegges, slik at studentene kan oppsøke et slikt knutepunkt uten å bli
stigmatisert, det vil si uten at «alle» vet/ser at de går inn til en bestemt veileder og
dermed kan forstå hva det dreier seg om. Alle som jobber her vet hva kollegene kan
bidra med, slik at det er lett å henvise til «riktig» hjelp. Det anbefales også at veilederne
samarbeider om å lage egnede opplegg for den enkelte student.
iv)
International hub/midpoint
Under dette knutepunktet vil vi plassere veiledning særlig rettet inn mot området
utveksling. Spesielt med tanke på de internasjonale studentene er det viktig å ha en
helhetlig tilnærming, da de forventes å oppleve utfordringer på flere områder enn de
norske studentene. Dette kan dreie seg om områder som språk og kultur, religion og
livssyn, bolig og økonomi, sosiale og familiemessige utfordringer.
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Når det gjelder veiledning for NTNU-studenter som utveksles til andre land, foreslås
dette knyttet til de enkelte studieprogram. studentene. som språk og kultur, religion og
livssyn, bolig og økonomi, sosiale og familiemessige utfordringer.

7.2.4. Kvalitet
Det er videre vår anbefaling at veiledning til NTNU-studenter ses som et satsnings – og
investeringsområde for universitetet slik at det får den posisjonen det fortjener. Vi vil
foreslå at studentene gis anledning til å snakke om seg selv til en som lytter, - om hva de
mestrer og hva de strever med, i sine studier og i livet i sin alminnelighet. Det er vår tro
at dette i seg selv vil bidra positivt til deres læring og utvikling. Om universitetet
forvalter sine ansatte og studenter, - den såkalte humankapitalen, som den viktigste
ressursen i organisasjonen, vil dette kunne lønne seg på mange måter. Vi vil derfor
foreslå at alle som på en eller annen måte har veiledning som ansvarsområde får samme
grunnleggende veiledningsfaglige kompetanse. En kan tenke seg en modell på linje med
den interne utdannelsen som universitetspedagog (Uniped), som alle vitenskapelige
ansatte på NTNU skal ha som kompetanseplattform. På tilsvarende måte kan man se for
seg et internt opplæringsprogram som utdanner universitetsveiledere. Et skreddersydd
kursopplegg av beskrevet varighet og omfang med vekt på både teori og praksis. En slik
opplæring kan gjennomføres i forbindelse med ansettelse, og med en frist for
gjennomføring innenfor et gitt tidsrom. Vi anbefaler å drøfte om denne utdanningen kan
gjøres studiepoenggivende.
Det anbefales også at opplegget omfatter systematisk oppfrisknings -/etterutdanningskurs, samt nettverksgrupper for kollegaveiledning og utvikling av egen praksis.
Kursopplegget kan eventuelt organiseres som modulbasert eller trinnvis opplæring,
med gitte arbeidskrav som omfatter både teori og praksis i mellomperiodene. En slik
felles grunnkompetanse vil kunne fungere som et kvalitetsmessig kjennetegn på
veiledere og bidra til å utvikle en spesifikk veiledningskultur ved NTNU.

7.2.5. Organisering
Den veiledning som i dag foregår på henholdsvis institutt – og fakultetsnivå fremstår i
følge våre undersøkelser som lik på mange punkter. Det ble for eksempel ikke funnet
forskjeller i hva slags veiledning som utøves på institutt og fakultet, i hvordan
veiledningen utøves, eller i hvilken grad veilederne opplever seg kompetente og
komfortable med sin veiledning. Disse to nivåene ser per i dag ut for å han samme type
oppgaver. Ettersom de fremstår som så like, tillater vi oss å stille spørsmål ved om det
er hensiktsmessig å fortsette å ha studieveiledning begge steder? Vi foreslår å vurdere
en forenkling hvor en tenker at det som i dag er instituttveiledning og
fakultetsveiledning kan foregå under ett, og at det blir tatt nødvendige ressursmessige
grep for at dette kan gjennomføres. I følge vår undersøkelse har studieveilederne på
disse to nivåene veiledning som én av mange andre oppgaver i jobben sin. Om andelen
veiledning er stor eller liten varierer, og det er pr. i dag ikke tydelig for studentene hva
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de kan forvente når de oppsøker veiledning på institutt/fakultet. Her ligger det etter
vårt syn et forbedringspotensial.

7.2.6. Kommunikasjon
Slik vi ser det kan det gjøres mye for å sikre at studentene får kunnskap om og benytter
seg av veiledningstilbudet. Først og fremst vil vi foreslå å opprette egne nettsider kun for
studieveiledning til alle NTNU-studenter. Som tidligere beskrevet er tilbudet i dag
presentert svært ulikt, ikke bare mellom institutt/fakultet og de andre enhetene som
tilbyr veiledning, men også mellom enheter på samme nivå. Der ett institutt gir fyldig
informasjon om et bredt tilbud av veiledningstjenester, fremstår andre institutt på sine
hjemmesider nærmest uten et veiledningstilbud. Det bør satses på én veiledningsportal
som omfatter hele NTNU-systemet, med en fullstendig oversikt over alle mulige tilbud
og med linker til de samme tilbudene. Det bør være enkelt og intuitivt å orientere seg for
studentene, de må raskt kunne finne det de søker og selv bestille møter med den
aktuelle hjelpetjenesten. Søkeordene må gjenspeile bredden i veiledningstilbudet.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Godkjenning NSD
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Vedlegg 2: Invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen
Emnefelt: Hjelp oss å utvikle veiledningstilbudet til studentene ved NTNU!
NTNU ønsker å utvikle sitt studieveiledningstilbud slik at det blir enda bedre, mer helhetlig
og oversiktlig for studentene. For å få til dette er det nødvendig å ta utgangspunkt i
erfaringer og synspunkter fra dere som jobber med dette. Ved å svare på denne
spørreundersøkelsen hjelper dere oss i dette arbeidet!
Spørreskjemaet sendes til alle som er involvert i studieveiledning, både ved NTNU, SiT og
Studentpresten. Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Velger du å ikke delta, vil det ikke
føre til noen konsekvenser, men av hensyn til undersøkelsens kvalitet håper vi at alle svarer.
Alle opplysninger behandles konfidensielt, og resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert
slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Datamaterialet vil bli anonymisert ved
prosjektslutt, senest ved utgangen av 2015. Undersøkelsen er meldt til Personvernombudet
for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.
Her er lenken til spørreskjemaet:
<LENKE INN HER>
Undersøkelsen gjennomføres ved Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap (NTNUIVR), ved Wenche M. Rønning (tlf. 73 59 28 71, e-post wenche.m.ronning@ntnu.no) og
Kristin Landrø (tlf. 73 59 28 59, e-post kristin.landro@svt.ntnu.no). Prosjektansvarlig ved
NTNU er Jenny Bremer (tlf. 73 59 52 35, e-post jenny.bremer@ntnu.no).
Takk for at du er villig til å delta!
Berit Kjeldstad

prodekan
Inge Fottland

studiesjef
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Vedlegg 3: Invitasjonstekst til fokusgruppeintervju
I forbindelse med en kartlegging av veiledningstilbudet til studentene ved NTNU
gjennomfører vi nå en intervjuundersøkelse blant studenter som har fått
studieveiledning. Hensikten med dette er å belyse studentenes opplevelse av tilbudet.
Vi har fått beskjed om at du er villig til å delta i en slik undersøkelse. Denne vil bli
gjennomført som intervjuer i flere fokusgrupper, hvor du deltar i én mindre gruppe
sammen med 4—5 andre studenter. Vi anslår at samtalens varighet blir 1 – 2 timer.
Dato, tidspunkt og sted: torsdag 16. april kl. 10:15
Oppmøte på IVR, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap, Paviljong
B, Dragvoll.
Intervjuet tas opp på bånd, alle data behandles anonymt, og opptaket slettes etter at
dataanalysen er gjennomført.
Som takk for hjelpen får du et gavekort fra SiT Kafé pålydende kr 500,Ta kontakt om du har noen spørsmål knyttet til dette.
Vi ber om en tilbakemelding fra deg så raskt som mulig, senest 20. mars, på mail til
kristin.landro@svt.ntnu.no
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Vedlegg 4: Appendix-tabeller
Utøvelse av veiledningen
Tid
Tabell 1 App: Andel av stillingen til veiledning. Prosent (N=119).
Andel av stilling til veiledning
Prosent (N)
5 prosent og lavere
9.2 (11)
6-20 prosent
28.6 (34)
21-50 prosent
48.7 (58)
Over 50 prosent*
13.4 (16)
Total
100 (119)
*6.7 % har 100 % stilling til veiledning. Gjennomsnitt 34.8 %

Ulike tilnærminger til veiledning
Faktaorientert veiledning
Tabell 2 App: Fakta- og saksorientert veiledning. Prosent (N).
Holder kurs Gir faktaopplysninger
Gjennomsnittskåre
Aldri
Svært sjelden
Sjelden
Ganske ofte
Ofte
Svært ofte
Totalt

2.16
45.5 (51)
18.8 (21)
20.5 (23)
8.0 (9)
3.6 (4)
3.6 (4)
100 (112)

5.23
0.8 (1)
5.0(6)
15.0(18)
29.2(35)
50.0(60)
100 (120)

Personorientert veiledning
Tabell 3 App: Personorientert veiledning. Prosent (N)
Jeg lytter
Er samtalepartner
mest
Gjennomsnittskåre
4.17
4.55
Aldri
0.8 (1)
0.8 (1)
Svært sjelden
4.2(5)
Sjelden
15.3 (18)
11.0 (13)
Ganske ofte
44.9 (53)
41.5 (49)
Ofte
26.3 (31)
24.6 (29)
Svært ofte
8.5 (10)
22.0 (26)
Totalt
100 (118)
100 (118)
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Gir råd
4.17
2.5 (3)
5.8 (7)
19.2 (23)
33.3 (40)
23.3(28)
15.8 (19)
100 (120)

Gir hjelp til økt
selvinnsikt
3.59
6.0 (7)
19.0(22)
20.7 (24)
30.2 (35)
12.9 (15)
11.2 (13)
100 (116)

Bistår med å løse
problemer
4.63
5.0(6)
10.8(13)
25.8(31)
33.3(40)
25.0 (30)
100 (120)

Inviterer til
oppfølgingssamtaler
4.15
6.0 (7)
6.8 (8)
17.1 (20)
26.5 (31)
23.9 (28)
19.7 (23)
100 (117)

Tabell 4 App: Terapeutisk/psykososialt orientert veiledning. Prosent (N).
Terapeutisk/psykososial hjelp
Gjennomsnittskåre
1.98
Aldri
49.6 (58)
Svært sjelden
20.5 (24)
Sjelden
17.1 (20)
Ganske ofte
8.5 (10)
Ofte
3.4 (4)
Svært ofte
0.9 (1)
Totalt
100 (117)

Studentenes behov for veiledning – veiledernes ansvarsområder
Det studietekniske området
Tabell 5 App: Utdanningsplaner, gradsoppbygging, eksamen. Prosent (N)
Utdanningsplaner
Gradsoppbygging
Gjennomsnittskåre
4.27
3.72
Aldri
8.3 (10)
16.1 (19)
Svært sjelden
9.2 (11)
15.3(18)
Sjelden
11.7(14)
16.1 (19)
Ganske ofte
22.5(27)
10.2 (12)
Ofte
15.0(18)
17.8(21)
Svært ofte
33.3 (40)
24.6(29)
Totalt
100 (120)
100 (118)

Eksamen
4.00
4.2(5)
10.2(12)
24.6(29)
19.5(23)
25.4(30)
16.1(19)
100 (118)

Tabell 6 App: Om sykmeldinger, permisjoner og studieprogresjon. Prosent (N).
Sykmeldinger
Permisjon fra studiet
Studieprogresjon
Gjennomsnittskåre
3.36
3.44
4.23
Aldri
9.2 (11)
9.3(11)
2.5(3)
Svært sjelden
16.0 (19)
13.6(16)
8.3(10)
Sjelden
28.6 (34)
25.4(30)
15.8(19)
Ganske ofte
26.6 (31)
32.2(38)
26.7(32)
Ofte
16.0 (19)
14.4(17)
30.0(36)
Svært ofte
4.2 (5)
5.1(6)
16.7(20)
Totalt
100 (119)
100 (118)
100 (120)
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Tabell 7 App: Om motivasjon, studieteknikker og tidsplanlegging. Prosent (N)
Motivasjon
Studieteknikker
Tidsplanlegging
Gjennomsnittskåre
3.67
2.74
3.27
Aldri
7.6 (9)
23.9 (28)
11.9 (14)
Svært sjelden
10.2(12)
17.9 (21)
17.8 (21)
Sjelden
22.0(26)
35.0 (41)
31.4 (37)
Ganske ofte
36.4(43)
12.0 (14)
18.6(22)
Ofte
15.3(18)
6.0 (7)
11.0(13)
Svært ofte
8.5(10)
5.1 (6)
9.3(11)
Totalt
100 (118)
100 (117)
100 (118)

Det helsemessige og personlige området
Tabell 8 App: Om rus, spillavhengighet og spiseforstyrrelser. Prosent (N).
Rus
Spillavhengighet
Gjennomsnittskåre
1.60
1.44
Aldri
61.9(73)
70.3 (83)
Svært sjelden
20.3(24)
18.6 (22)
Sjelden
14.4(17)
8.5 (10)
Ganske ofte
2.5(3)
1.7 (2)
Ofte
0.8 (1)
0.8 (1)
Svært ofte
Totalt
100 (118)
100 (118)

Spiseforstyrrelser
1.68
62.2 (74)
16.0 (19)
16.0 (19)
3.4 (4)
2.5 (3)
100 (119)

Tabell 9 App: Om ensomhet, psykiske og fysiske lidelser, søvnløshet. Prosent (N).
Ensomhet
Psykiske lidelser
Fysisk
sykdom/plager
Gjennomsnittskåre
2.44
2.70
2.80
Aldri
39.3 (46)
26.1 (31)
21.0(25)
Svært sjelden
15.4 (18)
21.8 (26)
21.8(26)
Sjelden
21.4 (25)
22.7 (27)
28.6 (34)
Ganske ofte
10.3 (12)
16.8 (20)
17.6(21)
Ofte
13.7 (16)
10.9 (13)
6.7 (8)
Svært ofte
1.7 (2)
4.2 (5)
Totalt
100 (117)
100 (119)
100 (119)
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Søvnløshet
2.13
51.7 (61)
11.9 (14)
16.1 (19)
13.6 (16)
5.9 (7)
0.8 (1)
100 (118)

Tabell 10 App: Om seksualitet-/samlivsproblematikk, relasjonsproblemer og prestasjonsjag. Prosent
(N).
Seksualitet/samliv
Relasjonsproblemer
Prestasjonsjag
Gjennomsnittskåre
1.67
2.30
2.92
Aldri
67.8 (80)
41.5 (49)
25.9 (30)
Svært sjelden
14.4 (17)
19.5 (23)
18.1 (21)
Sjelden
8.5 (10)
18.6 (22)
15.5 (18)
Ganske ofte
3.4 (4)
11.9 (14)
24.1 (28)
Ofte
4.2 (5)
5.1 (6)
11.2 (13)
Svært ofte
1.7 (2)
3.4 (4)
5.2 (6)
Totalt
100 (118)
100 (118)
100 (116)

Tabell 11 App: Om forventningspress fra familie og bolig/økonomiproblemer. Prosent (N).

Gjennomsnittskåre
Aldri
Svært sjelden
Sjelden
Ganske ofte
Ofte
Svært ofte
Totalt

Forventningspress fra familie om
utdanningsvalg
2.48
30.5 (36)
20.3 (24)
26.3 (31)
16.9 (20)
5.1 (6)
0.8 (1)
100 (118)

Bolig/økonomi
2.01
40.7 (48)
26.3 (31)
27.1 (32)
4.2 (5)
0.8 (1)
0.8 (1)
100 (118)

Karriereområdet
Tabell 12 App: Emnevalg, info om utdanningsløp, utenlandsstudier, andre utdanningsmuligheter.
Prosent (N).
Emnevalg
Info om
Utveksling/utenlandsAndre
utdanningsløp
opphold
utdanningsmuligheter
Gjennomsnittskåre
4.05
4.08
4.05
3.56
Aldri
7.6 (9)
6.8 (8)
6.7 (8)
9.3 (11)
Svært sjelden
8.4 (10)
6.8 (8)
14.3 (17)
10.2 (12)
Sjelden
16.8 (20)
20.3 (24)
17.6 (21)
28.0 (33)
Ganske ofte
29.4 (35)
27.1 (32)
18.5 (22)
28.0 (33)
Ofte
14.3 (17)
16.1 (19)
14.3 (17)
16.9 (20)
Svært ofte
23.5 (28)
22.9 (27)
28.6 (34)
7.6 (9)
Totalt
100 (119)
100 (118)
100 (119)
100 (118)
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Tabell 13 App: Bevisstgjøring om bruk av utdanningen, karriereplanlegging. Prosent (N).
Bevisstgjøring bruk av
Karriereplanlegging
utdanningen
Gjennomsnittskåre
3.24
2.98
Aldri
12.8 (15)
11.9 (14)
Svært sjelden
23.9 (28)
23.7 (28)
Sjelden
19.7 (23)
35.6 (42)
Ganske ofte
24.8 (29)
17.8 (21)
Ofte
7.7 (9)
5.1 (6)
Svært ofte
11.1 (13)
5.9 (7)
Totalt
100 (117)
100 (118)

Tabell 14 App: Ønske om informasjon med tanke på jobb, jobbalternativer og kontakt med
arbeidslivet (jobbsøknader og intervju). Prosent (N).
Info med tanke på
Jobbalternativer Kontakt med arbeidslivet
jobb
Gjennomsnittskåre
3.68
3.51
2.62
Aldri
6.7 (8)
6.7 (8)
17.6 (21)
Svært sjelden
10.1 (12)
13.4 (16)
31.1 (37)
Sjelden
31.1 (37)
36.1 (43)
38.7 (46)
Ganske ofte
22.7 (27)
20.2 (24)
3.4 (4)
Ofte
19.3 (23)
12.6 (15)
2.5 (3)
Svært ofte
10.1 (12)
10.9 (13)
6.7 (8)
Totalt
100 (119)
100 (119)
100 (119)

Språk og kulturforståelse – utenlandsstudenter
Tabell 15 App: Språkproblemer, kulturforståelse, religion/livssyn. Prosent (N).
Språkproblemer
Kulturforståelse
Religion/livssyn
Gjennomsnittskåre
2.18
2.10
1.65
Aldri
36.1 (43)
36.4 (43)
57.1 (68)
Svært sjelden
26.1 (31)
29.7 (35)
26.1 (31)
Sjelden
24.4 (29)
22.9 (27)
12.6 (15)
Ganske ofte
10.9 (13)
9.3 (11)
3.4 (4)
Ofte
2.5 (3)
1.7 (2)
0.8 (1)
Svært ofte
Totalt
100 (119)
100 (118)
100 (119)

132

Tabell 16 App: Kjønnsrolleproblematikk, forventningspress fra familie, families normer vs det
studiesosiale. Prosent (N).
Kjønnsroller
Forventningspress
Familiens normer og
fra familie om
regler vs det
utdanningsvalg
studentsosiale
Gjennomsnittskåre
1.66
2.00
1.73
Aldri
52.9 (63)
41.5 (49)
54.2 (64)
Svært sjelden
32.8 (39)
27.1 (32)
24.6 (29)
Sjelden
10.1 (12)
22.9 (27)
16.1 (19)
Ganske ofte
4.2 (5)
6.8 (8)
4.2 (5)
Ofte
1.7 (2)
0.8 (1)
Svært ofte
Totalt
100 (119)
100 (117)
100 (118)

Om å være komfortabel med ulike typer veiledning
Det studietekniske området
Tabell 17 App: Komfortabel med faktabasert veiledning. Prosent (N).
Utdanningsplaner
Gradsoppbygging
Gjennomsnittskåre
4.54
4.59
Ikke i det hele tatt
5.0 (6)
5.0 (6)
I svært liten grad
7.6 (9)
11.8 (14)
I liten grad
10.1 (12)
9.2 (11)
I ganske stor grad
20.2 (24)
10.9 (13)
I stor grad
20.2 (24)
19.3 (23)
I svært stor grad
37.0 (44)
43.7 (52)
Totalt
100 (119)
100 (119)

Eksamen
4.76
1.7 (2)
3.4 (4)
10.1 (12)
20.2 (24)
31.1 (37)
33.6 (40)
100 (119)

Tabell 18 App: Komfortabel med veiledning angående avbrudd og progresjon. Prosent (N).
Sykmeldinger
Permisjoner fra studiet
Studieprogresjon
Gjennomsnittskåre
4.08
4.25
4.65
Ikke i det hele tatt
4.2 (5)
4.2 (5)
1.7 (2)
I svært liten grad
10.2 (12)
9.2 (11)
5.9 (7)
I liten grad
16.9 (20)
19.3 (23)
10.2 (12)
I ganske stor grad
27.1 (32)
16.0 (19)
21.2 (25)
I stor grad
24.6 (29)
26.9 (32)
29.7 (35)
I svært stor grad
16.9 (20)
24.4 (29)
31.4 (37)
Totalt
100 (118)
100 (119)
100 (118)
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Tabell 19 App: Komfortabel med motivering, studieteknikker, tidsplanlegging. Prosent (N).
Motivasjon
Studieteknikker
Tidsplanlegging
Gjennomsnittskåre
4.13
3.95
4.22
Ikke i det hele tatt
2.5 (3)
I svært liten grad
7.6 (9)
8.5 (10)
9.3 (11)
I liten grad
25.4 (30)
29.7 (35)
15.3 (18)
I ganske stor grad
28.0 (33)
26.3 (31)
36.4 (43)
I stor grad
24.6 (29)
16.9 (20)
22.0 (26)
I svært stor grad
14.4 (17)
16.1 (19)
16.9 (20)
Totalt
100 (118)
100 (118)
100 (118)

Det helsemessige og personlige området
Tabell 20 App: Komfortabel med veiledning om rus, spillavhengighet og spiseforstyrrelser. Prosent
(N).
Rus
Spillavhengighet
Spiseforstyrrelser
Gjennomsnittskåre
2.23
1.98
2.13
Ikke i det hele tatt
39.5 (47)
46.2 (55)
38.7 (46)
I svært liten grad
21.0 (25)
25.2 (30)
26.9 (32)
I liten grad
24.4 (29)
19.3 (23)
25.2 (30)
I ganske stor grad
9.2 (11)
4.2 (5)
3.4 (4)
I stor grad
4.2 (5)
3.4 (4)
4.2 (5)
I svært stor grad
1.7 (2)
1.7 (2)
1.7 (2)
Totalt
100 (119)
100 (119)
100 (119)

Tabell 21 App: Komfortabel med veiledning angående personlige plager. Prosent (N).
Ensomhet
Psykiske lidelser
Fysisk
sykdom/plager
Gjennomsnittskåre
2.85
2.41
2.71
Ikke i det hele tatt
19.7 (23)
31.4 (37)
26.1 (31)
I svært liten grad
20.5 (24)
22.9 (27)
18.5 (22)
I liten grad
29.9 (35)
26.3 (31)
31.1 (37)
I ganske stor grad
18.8 (22)
13.6 (16)
10.9 (13)
I stor grad
6.8 (8)
5.1 (6)
10.1 (12)
I svært stor grad
4.3 (5)
0.8 (1)
3.4 (4)
Totalt
100 (117)
100 (118)
100 (119)
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Søvnløshet
2.40
33.6 (40)
21.8 (26)
22.7 (27)
16.0 (19)
4.2 (5)
1.7 (2)
100 (119)

Tabell 22 App: Komfortabel med veiledning om seksualitet/samliv, relasjonelle forhold og
prestasjonsjag. Prosent (N).
Seksualitet/samliv
Relasjonsproblemer
Prestasjons-jag
Gjennomsnittskåre
2.22
2.64
3.21
Ikke i det hele tatt
39.8 (47)
26.3 (31)
16.1 (19)
I svært liten grad
22.0 (26)
26.3 (31)
16.9 (20)
I liten grad
24.6 (29)
20.3 (24)
26.3 (31)
I ganske stor grad
6.8 (8)
16.1 (19)
18.6 (22)
I stor grad
3.4 (4)
6.8 (8)
14.4 (17)
I svært stor grad
3.4 (4)
4.2 (5)
7.6 (9)
Totalt
100 (118)
100 (118)
100 (118)

Tabell 23 App: Komfortabel med veiledning om familiepress og utfordringer med bolig/økonomi.
Prosent (N).
Forventningspress fra familie om
Bolig/økonomi
utdanningsvalg
Gjennomsnittskåre
3.03
2.44
Ikke i det hele tatt
20.2 (24)
26.1 (31)
I svært liten grad
20.2 (24)
30.3 (36)
I liten grad
20.2 (24)
25.2 (30)
I ganske stor grad
20.2 (24)
10.9 (13)
I stor grad
14.3 (17)
7.6 (9)
I svært stor grad
5.0 (6)
Totalt
100 (118)
100 (118)

Det karrieremessige området
Tabell 24 App: Komfortabel med veiledning om oppbygging av studiet. Prosent (N).
Emnevalg
Info om
Utveksling/utenlands- Andre utdanningsutdanningsløp
opphold
muligheter
Gjennomsnittskåre
4.37
4.52
4.01
3.86
Ikke i det hele tatt
3.4 (4)
3.4 (4)
5.9 (7)
1.7 (2)
I svært liten grad
7.6 (9)
6.7 (8)
10.9 (13)
9.3 (11)
I liten grad
14.4 (17)
4.2 (5)
18.5 (22)
24.6 (29)
I ganske stor grad
23.7 (28)
31.1 (37)
24.4 (29)
37.3 (44)
I stor grad
24.6 (29)
29.4 (35)
21.8 (26)
19.5 (23)
I svært stor grad
26.3 (31)
25.2 (30)
18.5 (22)
7.6 (9)
Totalt
100 (118)
100 (119)
100 (119)
100 (118)

135

Tabell 25 App: Komfortabel med veiledning om bruk av utdanningen og karriereplanlegging. Prosent
(N).
Bevisstgjøring - bruk
Karriereplanlegging
av utdanningen
Gjennomsnittskåre
3.97
3.35
Ikke i det hele tatt
1.7 (2)
2.6 (3)
I svært liten grad
9.4 (11)
16.4 (19)
I liten grad
20.5 (24)
43.1 (50)
I ganske stor grad
40.2 (47)
24.1 (28)
I stor grad
15.4 (18)
8.6 (10)
I svært stor grad
12.8 (15)
5.2 (6)
Totalt
100 (117)
100 (118)

Tabell 26 App: Komfortabel med veiledning rettet mot jobbframtiden. Prosent (N).
Info med tanke
Jobbalternativer
Kontakt med
på jobb
arbeidslivet
Gjennomsnittskåre
3.90
3.74
3.36
Ikke i det hele tatt
3.4 (4)
3.4 (4)
5.9 (7)
I svært liten grad
8.2 (10)
9.2 (11)
16.9 (20)
I liten grad
22.9 (26)
31.1 (37)
36.4 (43)
I ganske stor grad
38.1 (45)
32.8 (39)
22.9 (27)
I stor grad
16.9 (20)
13.4 (16)
11.0 (13)
I svært stor grad
11.0 (13)
10.1 (12)
6.8 (8)
Totalt
100 (118)
100 (119)
100 (118)

Språk og kulturforståelse – utenlandsstudenter
Tabell 27 App: Komfortabel med veiledning om problemer med språk, kultur, religion/livssyn. Prosent
(N).
Språkproblemer
Kulturforståelse
Religion/livssyn
Gjennomsnittskåre
2.93
3.05
2.63
Ikke i det hele tatt
15.4 (18)
17.1 (20)
25.9 (30)
I svært liten grad
21.4 (25)
17.9 (21)
19.0 (22)
I liten grad
29.1 (34)
23.1 (27)
31.9 (37)
I ganske stor grad
23.9 (28)
29.1 (34)
15.5 (18)
I stor grad
9.4 (11)
10.3 (12)
5.2 (6)
I svært stor grad
0.9 (1)
2.6 (39
2.6 (3)
Totalt
100 (117)
100 (117)
100 (116)
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Tabell 28 App: Komfortabel med veiledning om kjønnsroller og normer. Prosent (N).
Om kjønnsrolleFamiliens normer og regler
problematikk
vs det studentsosiale
Gjennomsnittskåre
2.63
2.58
Ikke i det hele tatt
24.1 (28)
25.2 (29)
I svært liten grad
22.4 (26)
22.6 (26)
I liten grad
28.4 (33)
29.6 (34)
I ganske stor grad
19.0 (22)
15.7 (18)
I stor grad
4.3 (5)
5.2 (6)
I svært stor grad
1.7 (2)
1.7 (2)
Totalt
100 (116)
100 (115)

Hva forklarer det å føle seg komfortabel og kompetent?
Signifikante resultater er markert med kursiv.
Tabell 29 App: Studieteknikk; progresjon og gjennomføring. Lineær regresjon.
Modell
B
Beta
t
(Konstant)
31.791
5.878
Alder
-.170
.109
-.215
Egen utdanning
.535
.065
.662
Erfaring med veiledning av NTNU-studenter
.489
.394
2.671
Total veiledererfaring
-.160
-.148
-.914
Andel av stillingen til veiledning
-.055
-.193
-2.043
R2= .13, F=3.062, sig 0.013.

Sig
.000
.122
.510
.009
.363
.044

Tabell 30 App: Studieteknikk; studieteknikk og motivasjon. Lineær regresjon.
Modell
B
Beta
t
(Konstant)
7.357
3.071
Alder
0.011
.029
.219
Egen utdanning
.500
,132
1.394
Erfaring med veiledning av NTNU-studenter
-.027
-.046
-.325
Total veiledererfaring
.113
.224
1.445
Andel av stillingen til veiledning
.051
.389
4.301
R2 =.20, F=5.127, sig.0.000

Sig
.003
.827
.166
.746
.151
.000

Tabell 31 App: Det helsemessige og personlige området. Lineær regresjon.
Modell
B
Beta
t
(Konstant)
25.579
2.791
Alder
.026
.017
.130
Egen utdanning
-2.185
-,139
-1.481
Erfaring med veiledning av NTNU-studenter
.995
-.421
-2.813
Total veiledererfaring
1.002
.482
2.980
Andel av stillingen til veiledning
.211
.366
4.211
R2 =.26, F=6.805, sig.0.000

Sig
.006
.897
.142
.006
.004
.000
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Tabell 32 App: Jobbrelatert karriereveiledning. Lineær regresjon.
Modell
B
Beta
(Konstant)
10.656
Alder
.023
.040
Egen utdanning
2.087
.348
Erfaring med veiledning av NTNU-studenter
.168
.184
Total veiledererfaring
-.084
-.106
Andel av stillingen til veiledning
-.040
-.192
R2 =.18, F=4.336, sig.0.000

t
2.763
.299
3.623
1.282
-.669
-2.081

Sig
.007
.766
.000
.202
.505
.040

Tabell 33 App: Studierelatert karriereveiledning. Lineær regresjon.
Modell
B
Beta
(Konstant)
10.740
Alder
-.051
-.100
Høyeste utdanning
2.115
.400
Erfaring med veiledning av NTNU-studenter
.280
.350
Total veiledererfaring
-.091
-.130
Andel av stillingen til veiledning
-.022
-.120
2
R =.22, F=5.901, sig.0.000

t
3.260
-.768
4.286
2.512
-.852
-1.351

Sig
.002
.444
.000
.014
.396
.180

Tabell 34 App: Veiledning av utenlandske studenter. Lineær regresjon.
Modell
B
Beta
(Konstant)
1.370
Alder
.205
.321
Høyeste utdanning
.724
.107
Erfaring med veiledning av NTNU-studenter
-.112
-.113
Total veiledererfaring
-.003
-.003
Andel av stillingen til veiledning
.065
.285
2
R =.14, F=3.350, sig.0.008

t
.318
2.347
1.086
-.745
-.019
3.013

Sig
.751
.021
.280
.458
.985
.003

Faglig forankring og kvalitetssikring
Tid og effekt
Tabell 35 App: Opplevelse av tid til og effekt av din veiledning, etter arbeidssted. Gjennomsnitt. Enveis
Anova.
Arbeidssted
Nok tid til veiledning?
Har din veiledning noen
effekt?
N
Gj. snitt Std.d Min-Max Gj.snitt
Std.d
Min-Max
Studieavd/Studentservice 22
4.4
1.136
2-6
5.0
0.775
4-6
Fakultet
31
4.0
1.110
1-6
4.3
0.824
3-6
Institutt
58
3.9
0.945
1-6
4.4
0.895
2-6
SiT Råd/Studentprestene 8
4.8
0.886
4-6
5.1
0.835
4-6
Total
119
4.1
1.044
1-6
4.5
0.894
2-6
Ingen forskjell mellom gruppene
Forskjell: F= 4.843;df: 3, 115; sig =0.003
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Til:

Læringsmiljøutvalget

Kopi til:

Fra:

Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik, Avd. for utdanningskvalitet

Signatur:

Studentombud

Studentombud - rolle
Universitetet i Oslo var først ute med å ansette studentombud, i 2012. Deretter har universitetene i
Tromsø, Stavanger og Bergen opprettet studentombud samt enkelte høyskoler. Det har vært et klart
ønske fra studenttillitsvalgte at det også opprettes et studentombud ved NTNU, og rektor har
besluttet at vi skal gå videre med å drøfte hva som kan være et aktuelt mandat for studentombud ved
NTNU.
Et studentombud skal i første rekke bistå studentene ved å gi råd og hjelp i saker der studentene har
tatt opp eller ønsker å ta opp forhold knyttet til sin studiesituasjon. Det som særlig skiller
studentombudet fra andre stillinger ved institusjonen som gir råd og veiledning til studentene er at
studentombudet skal være en uavhengig bistandsperson overfor studentene. Studentombudet skal
bidra til at saker løses nærmest der de oppstår og skal rapportere til rektor. Studentombudet vil ikke
ha vedtaksmyndighet og er heller ikke en formell klageinstans, men skal bistå studentene og påse at
studentenes rettigheter blir ivaretatt. Ved NTNU vil det også være naturlig at studentombudet har et
særlig fokus på studentenes rettigheter og likebehandling på tvers av campusene.
Enhetene skal fortsatt ha informasjons- og veiledningsplikt. Studentombudet skal ikke frata andre
arbeidsoppgaver og ansvar, men skal fungere som et supplement til øvrige rutiner og systemer for
veiledning og oppfølging.
Kompetanse
Studentombudene som er opprettet ved de andre institusjonene er jurister. Det anses nødvendig at
studentombudet har denne kompetansen for å kunne ha gjennomslagskraft i saker der det er spørsmål
om studentenes rettigheter. Det vil ellers være en fordel med erfaring fra studentpolitikk eller
studentfrivillighet.
Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@adm.ntnu.no
http://www.ntnu.no/administrasjon

Besøksadresse
Hovedbygget
Høgskoleringen 1
Gløshaugen

Telefon
+ 47 73 59 80 11
Telefaks
+ 47 73 59 80 90

Saksbehandler
Anne Marie Snekvik
Tlf: + 47 73 59 52 94

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 av 2
Dato

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Referanse

11.01.2017

Organisering - personalansvar
For å ivareta den uavhengige rollen er studentombudene ikke organisert i studieavdelinger el. Det er
foreløpig ikke tatt stilling til hvor studentombudet bør plasseres i den nye organisasjonsstrukturen
ved NTNU.
Mandat
Vi vedlegger et utkast til mandat. Mandatet bygger i stor grad på mandatet til UiO og er utarbeidet i
samarbeid med Studenttinget. En liten arbeidsgruppe med representanter fra fellesadministrasjonen,
fakultet og Studenttinget har bearbeidet mandatet og vi ønsker å legge mandatet frem for drøfting i
Læringsmiljøutvalget.
Videre prosess vil være en drøfting i fakultetsforum før det tas stilling til eventuell sak for NTNUs
styre.

Utkast
Vi ønsker å drøfte følgende forslag til mandat:

Mandat for Studentombudet ved NTNU
Fastsatt av rektor ddmmåååå

Formål
Formålet med ordningen er å bidra til økt rettssikkerhet for studentene.

Oppgaver

1



Studentombudet ved NTNU skal være en uavhengig bistandsperson som har som
oppgave å gi studentene råd og hjelp i saker der studentene har tatt opp eller
ønsker/vurderer å ta opp forhold knyttet til sin studiesituasjon. Med studiesituasjon
menes studentens forhold til NTNU. Saker i forhold til f.eks. Lånekassen eller
Studentsamskipnaden faller utenfor.



Studentombudet skal gi studentene råd om hva de kan og bør foreta seg for å ivareta
sine interesser. Studentombudet skal bidra til at saker løses nærmest der de oppstår,
dvs. på lavest mulig nivå i organisasjonen.



Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og skal
ha et særlig fokus på studentenes rettigheter og likebehandling.



Studentombudet skal fungere som et supplement til øvrige rutiner og systemer for
veiledning og oppfølging og fratar ikke NTNU informasjons- og veiledningsplikt.
Studentombudet tar ikke stilling til faglige spørsmål.



Studentombudet kan foreta undersøkelser i etterkant om hvordan saken har blitt
behandlet.



Studentombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke
klageinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller
beslutningsorganer ved NTNU.



Studentombudet kan selv avgjøre om hun/han vil bistå en student i en sak eller ikke.
Studentombudet skal alltid gi en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak.
Avslaget kan ikke påklages.



Studentombudet kan ta opp saker på eget initiativ for å sikre rettssikkerheten til
studentene.

Informasjon og opplæring


Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til NTNUs studenter og tilby
opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter.

Rapportering


Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det
utarbeides årsrapporter. Årsrapporten skal legges fram for LMU og NTNUs styre som
orienteringssak. Studentombudet skal orientere rektor fortløpende om spesielt
alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell betydning.

Taushetsplikt og innsyn


Studentombudet har taushetsplikt etter forvaltningsloven §13 om forhold hun/han blir
kjent med gjennom sitt virke.



Studentombudet har bare innsyn i taushetsbelagte opplysninger i den grad studenten
det gjelder har gitt samtykke til innsyn.



Spørsmål om innsyn i saker hos studentombudet følger reglene i offentleglova (lov
19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd).

Varsel om kritikkverdige forhold


2

Studenter kan varsle studentombudet om kritikkverdige forhold som berører
studentenes situasjon. Det kan varsles konfidensielt dersom det bes om det. Dersom
det varsles konfidensielt, gjør studentombudet oppmerksom på at det vil være
begrenset i hvilken grad saken kan forfølges.
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Studentombudet tar ikke stilling til faglige spørsmål.



Studentombudet kan foreta undersøkelser i etterkant om hvordan saken har blitt
behandlet.



Studentombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke
klageinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller
beslutningsorganer ved NTNU.



Studentombudet kan selv avgjøre om hun/han vil bistå en student i en sak eller ikke.
Studentombudet skal alltid gi en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak.
Avslaget kan ikke påklages.



Studentombudet kan ta opp saker på eget initiativ for å sikre rettssikkerheten til
studentene.

Informasjon og opplæring


Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til NTNUs studenter og tilby
opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter.

Rapportering


Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det
utarbeides årsrapporter. Årsrapporten skal legges fram for LMU og NTNUs styre som
orienteringssak. Studentombudet skal orientere rektor fortløpende om spesielt
alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell betydning.

Taushetsplikt og innsyn


Studentombudet har taushetsplikt etter forvaltningsloven §13 om forhold hun/han blir
kjent med gjennom sitt virke.



Studentombudet har bare innsyn i taushetsbelagte opplysninger i den grad studenten
det gjelder har gitt samtykke til innsyn.



Spørsmål om innsyn i saker hos studentombudet følger reglene i offentleglova (lov
19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd).

Varsel om kritikkverdige forhold
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Studenter kan varsle studentombudet om kritikkverdige forhold som berører
studentenes situasjon. Det kan varsles konfidensielt dersom det bes om det. Dersom
det varsles konfidensielt, gjør studentombudet oppmerksom på at det vil være
begrenset i hvilken grad saken kan forfølges.
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Bakgrunn
Styret ved NTNU har i henhold til lov om universiteter og høyskoler (UH-loven) det overordnede
ansvaret for studentenes læringsmiljø. Alle institusjoner skal ha et læringsmiljøutvalg (LMU) som skal
bidra til at styret følger opp sitt ansvar og gi råd til rektor om tiltak og oppfølging, jf. vedlagt mandat.
LMUs årsrapport gir en helhetlig og overordnet vurdering av læringsmiljøet ved NTNU.
Informasjonsinnhenting om NTNUs læringsmiljø er gjort med grunnlag i fakultetenes
kvalitetsmeldinger, Læringsmiljøundersøkelsen 2015, Studiebarometeret 2015, innspill fra de lokale
underutvalg i Gjøvik og Ålesund, samt egne drøftinger i utvalget.
I studentenes helhetlige læringsmiljø inngår fysiske, digitale, pedagogiske, organisatoriske og
psykososiale forhold som påvirker læring. Læringsmiljøet skal favne mangfoldet i studentmassen,
uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller funksjonsevne.

Læringsmiljøutvalget ved NTNU 2016
LMU ble formelt opprettet 15. februar 2016 og har hatt to møter i 2016. Oversikt over
saksdokumenter og referat finnes på utvalgets nettside http://www.ntnu.no/adm/utvalg/lmu I
tillegg har rektor opprettet to lokale underutvalg i hhv Ålesund og Gjøvik.
Ansattrepresentant
Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning, leder
Inge Fotland, studiesjef
Lindis Burheim, eiendomssjef
Gro K. Dæhlin, utdanningsleder
Tove Havnegjerde, dekan
Studentrepresentant
Magnus Skarpnes, læringsmiljøansvarlig
Jone Trovåg
Nirjua Sivakumar
Ole Jakob Oosterhof
Alida Midtbø
Observatør
Anne-Elisabeth Holte (AMU)
Espen Munkvik (SiT)
Reidar Angell Hansen (Tilretteleggingstjenesten)
Jorunn Alstad (Universitetsbiblioteket)
Sekretariat
Kjersti Møller
Lokalt underutvalg NTNU i Gjøvik
Ansattrepresentant
Gro K. Dæhling, utdanningsleder, leder av lokalt underutvalg
Knut Wold, førsteamanuensis
Marianne Skistad, universitetslektor
Studentrepresentant
Ole Jakob Oosterhof
Anders Martinsen
Tonje Wei Fiskvik
Observatør
Arne Mo (SiT)
Anne Anker Bolstad (studentprest)
Kai Robert Jakobsen (drift)
Marit Aileen Fjeld Brandsnes (Avd. teknologistøttet læring)
Sekretariat
Kari S. Lauritzen

Vararepresentant
Hallstein Hemmer, instituttleder
Gunnar Bendheim, studiedirektør
Christina Brødreskift, fagdirektør
Torbjørn Eriksen, universitetslektor
Marianne Vinje, studiedirektør
Vararepresentant
Stein Olav Romslo
Kristian H. Sjøli
Lars Føleide
Anders Martinsen
Jone N. Knoph

Espen Holm (SiT)
Harald Bøhn (SiT)

Vararepresentant
Torbjørn Eriksen Kravdal, universitetslektor
Randi Tosterud, førsteamanuensis
Vararepresentant
Randi Mykkeltveit Terjesen

Marte Tidemand Skappel (SiT)
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Lokalt underutvalg NTNU i Ålesund
Ansatterepresentant
Tove Havnegjerde, dekan, leder av lokalt underutvalg
Bente Alm, høgskolelektor
Mark Pasquine, førsteamanuensis
Studentrepresentant
Alida Midtbø
Stine Nordbø
Jone N. Knoph
Observatør
Ola Sture (drift)
Rolf Viddal (SiT)
Sekretariat
Marielle Ryste Hauge

Vararepresentant
Marianne Vinje, studiedirektør
Arne Styve, universitetslektor
Bente Schei Skagøy, seksjonssjef
Vararepresentant

Amanda Giske

Det fysiske læringsmiljøet
Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det
lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
Innovative læringsareal
Viktigheten av et godt fysisk læringsmiljø med dertil egnet infrastruktur understrekes i
kvalitetsmeldingene fra fakultetene og fra NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. LMU mener at det er
viktig å fortsette arbeidet med å skape hensiktsmessige og fleksible arealer for læring både på kort
og lang sikt. LMU har merket seg at NTNU har igangsatt flere piloter som skal legge til rette for nye
undervisningsformer og uformelle/formelle møteplasser. Tilrettelagte læringsareal fremmer et godt
læringsmiljø. LMU ser positivt på NTNUs satsning på innovative læringsareal, og oppfordrer til at slike
tiltak igangsettes ved samtlige campus. Tilgang til denne type læringsareal er også viktig for
studenter som har lange reiseavstander og som ikke har muligheter for å møtes fysisk utenom
campus, som for eksempel «baserom» som benyttes i Gjøvik.
LMU anser det som viktig å spre kunnskap om erfaringer som gjøres i disse pilotene, og at det
utvikles et godt støtteapparat rundt initiativene. Utvalget ser frem til den planlagte nettportalen, og
den systematiske evalueringen som starter i 2017, og ber om at studentene involveres i arbeidet.
Eksisterende læringsareal
LMU uttrykker bekymring for mange studenters og fagmiljøs til dels lave tilfredshet med
eksisterende fysiske læringsmiljø, og at dette synes å gå på bekostning av læringsmiljø og sosialt
fellesskap. Studiebarometeret viser at spesielt studentene ved campus tilhørende tidligere høgskolen
i Sør-Trøndelag og i Ålesund er til dels misfornøyde med eksisterende lokaler for undervisning og
øvrig studiearbeid, noe som bekreftes av kvalitets- og avviksmeldingene. Problemene er i hovedsak
knyttet til generell standard, sprengt romkapasitet, manglende ventilasjon, støy, lysforhold og dårlig
luftkvalitet.
En rekke utbedringstiltak er iverksatt, og LMU forventer at en del av problemene vil løse seg ved
flytting til nye bygg og planlagt systematisk oppgradering og håper at disse tiltakene vil bedre
læringsmiljøet. LMU anser likevel at det er nødvendig at det fysiske læringsmiljøet ved NTNU vies
særlig oppmerksomhet i tiden fremover.
Studentmedvirkning - campus
NTNU har en rekke større byggeprosjekter på gang, og det er spesielt viktig å påse at
læringsmiljøperspektivet ivaretas under pågående campusutvikling. Dette krever blant annet høy
grad av studentinvolvering for å sikre at studentenes behov blir hørt ved viktige stoppunkt i
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byggeprosessene. Erfaringer fra tidligere byggeprosjekt viser at LMU ofte kommer for sent inn i
byggeprosjekter med sitt læringsmiljøperspektiv. NTNU bør vurdere å koble på LMU på samme
systematiske måte som AMU. Dette gjelder også de lokale underutvalgene for LMU i hhv Ålesund og
Gjøvik. LMU må ha reelle påvirkningsmuligheter underveis i prosessene og aktørene må selv aktivt
påse at LMU og de lokale underutvalgene involveres på riktige tidspunkt.
Det er også viktig å involvere LMU i arbeidet med det helhetlige rammeverket for campusprosjektet.
Dette gjelder spesielt i planlagt arbeid med kartlegging av arealbruk, utvikling av arealkonsepter og
modeller for læringsareal.
Skranketjenester
Trivsel og tilhørighet scorer ofte høyt i studenters beskrivelser av gode læringsmiljø. Et godt
læringsmiljø kan også være effektivt, og LMU har i sitt arbeid drøftet og konkludert med at NTNU bør
se nærmere på effektiv utnyttelse av skranketjenester og øvrige hjelpefunksjoner rettet mot
studentene. Dette er et tiltak som understøttes av tilbakemeldinger i Læringsmiljøundersøkelsen
hvor det fremgår at informasjonsskranke/studenttorg/servicesenter er den tjenesten som peker seg
ut i mest positiv forstand. Biblioteket har særlig erfart gevinster med samordning av tjenestetilbud i
utvalgte areal.

Det psykososiale læringsmiljøet
Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene.
Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
Systematisk tilnærming
Det psykososiale læringsmiljøet har stor betydning for studenters trivsel og læringsutbytte. Det
psykososiale læringsmiljøet ble kartlagt i den landsomfattende SHoT-undersøkelsen i 2014.
Undersøkelsen viste blant annet bekymringsfull stor andel studenter med alvorlige psykiske
symptomplager. På emosjonell ensomhet scorer Trondheim høyest i landet (19 % menn og 10 %
kvinner), men likevel rapporterer bare 11 % at de har søkt hjelp for psykiske plager det siste året.
LMU anser det som viktig at NTNU, SiT og studentorganisasjonene jobber systematisk med denne
problematikken og samtidig ser mulighetene som ligger i utvikling av faglige og sosiale møteplasser.
SiT tilsatte en lykkepromillekoordinator i 2013, og etter dette har studentorganisasjonene blitt mere
bevisst hvordan deres aktiviteter bidrar til alkoholkulturen blant studentene. Studenttinget mener
det er grunn til å tro at Lykkepromille har hatt en positiv effekt.
LMU mener det gjøres mye godt arbeid, men at det psykososiale læringsmiljøet kan styrkes gjennom
bevisstgjøring, insentiver og systematisk tilnærming på alle nivå i NTNU.
Helhetlig tilnærming til veiledning
Fusjonen utfordrer veiledningsfeltet, både med tanke på den store økningen i studenttall og
geografisk spredning. LMU har en forventning til at NTNU har en helhetlig tenkning rundt veiledning
og oppfølging av studenter. En godt utformet veiledningspolitikk for NTNU anser LMU for å være et
viktig bidrag i dette arbeidet. Det er også viktig at det jobbes for å harmonisere veiledningstilbudet
ved NTNU slik at studenter sikres likeverdige tilbud uavhengig av campustilhørighet. Dette fordrer
tett samarbeid og en gjennomgang av grenseflatene mellom ulike veiledningstjenestene ved NTNU.
LMU vil spesielt understreke hvor viktig det er å ivareta veiledningstilbudet der studenten har sin
primære faglige tilhørighet, nemlig ved studieprogrammet. Det er de som er tettest på studentene
og dermed har størst innvirkning på hvordan studentene opplever læringsmiljøet i studiehverdagen.
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Studentene må integreres bedre i det akademiske og sosiale fellesskapet, noe som vil ha positiv
effekt for trivsel i studiene.
Tilrettelegging
Et godt læringsmiljø skal være utformet etter prinsippene om universell utforming, at det legges til
rette for begge kjønn og at studenter med nedsatt funksjonsevne skal kunne studere ved NTNU.
Dette gjelder å arbeide aktivt med å bygge ned fysiske så vel som psykiske barrierer og sikre et
mangfold i studentpopulasjonen. Handlingsplanen «læringsmiljø for studenter med
funksjonsnedsettelser 2013-2017» må revideres når organiseringen av fusjonert NTNU nå er på plass
og LMU ønsker å holdes orientert om dette arbeidet og om tiltak iverksatt i oppfølgingen av denne.
Det blir viktig å sikre at alle studenter har et likeverdig tilbud, uavhengig av campustilhørighet.
Faglig tilhørighet
Resultatene fra Læringsmiljøundersøkelsen og Studiebarometeret 2015 bygger opp under
viktigheten av å arbeide for å skape gode faglige og sosiale miljø ved studieprogrammene. For å øke
faglig tilhørighet, og med dette tilfredshet og trivsel, viktige faktorer for god læring, bør NTNU
fortsette å sin satsning på å skape sosiale møteplasser, studieturer og faglige samlinger på
studieprogramnivå. Innovative læringsformer som stimulerer til samarbeid, kan også utvide mulige
arenaer for vennskap mellom studenter. LMU merker seg at flere fagmiljø ved NTNU er godt i gang
med dette arbeidet. NT-fakultetet tilbyr blant annet flere av sine studenter egne flerbruksrom som
igjen har gitt positive utslag for studenttrivselen.

Det digitale og pedagogiske læringsmiljøet
Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder
bruk og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer. Pedagogisk læringsmiljø
omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring. Dette
berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men avgrenses mot
kvalitetsvurdering av den enkelte læringskvalitet
Digital tilstand
Det er igangsatt en rekke utviklingstiltak som sammen skal styrke undervisningskompetansen
gjennom å utvikle undervisnings-, lærings- og vurderingsformer som skal lede til økt læringsutbytte
hos studentene. Det er også igangsatt en rekke initiativ i de fleste fagmiljø hvor flere emneansvarlige
har høstet erfaringer med bruk av digitale verktøy, noe LMU synes er positivt. LMU mener at det er
viktig at det fortsatt stimuleres til å arbeide med innovasjon i undervisningsformene for å tilpasse
læringsaktiviteter til intendert læringsutbytte. Digitale utviklingstiltak er ressurskrevende og ofte
preget av «ildsjeler». NTNU må påse at det settes av tilstrekkelige ressurser til oppbygging,
erfaringsdeling, evaluering og drift av slike tiltak, også etter at prosjektene fases ut.
Bruk av digitale verktøy med god pedagogisk kvalitet er spesielt viktig med tanke på studenter på
desentraliserte studier.
Skikkethetsvurdering
Studentrepresentantene i LMU har i 2016 vært spesielt opptatt av skikkethetsordningen ved NTNU
og mener at skikkethetsarbeidet ved NTNU ikke er systematisk nok og at dette kan negativt påvirke
studentenes psykososiale læringsmiljø. LMU har bedt om at det i den forbindelse iverksettes tiltak
for å bedre informasjon til studentene om skikkethetsordningen.
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Det organisatoriske læringsmiljøet
Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at
utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser som
har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
Tilbakemeldinger på læringsmiljøet
LMU registrerer at det fremdeles er få avvik som meldes inn i avvikssystemet som er et supplement
til kvalitetssikringssystemet. Dette kan skyldes at sakene er løst på lavest mulig nivå i organisasjonen,
men LMU har imidlertid også fått signaler fra studentene om at dette skyldes underrapportering og
at studentene er lite kjent med systemet. Det er færre avvik registrert i 2016 enn i 2015, til tross for
at studentmassen har økt betraktelig. LMU mener det er nødvendig med tiltak som sikrer god
meldingskultur og bedre informasjon om avvikssystemet.
Det er viktig at NTNU har en tilfredsstillende og godt etablert løsning for å fange opp henvendelser
institusjonen mottar fra studenter vedrørende sviktende læringsmiljø.
Studentstemmen
Med innføringen av et felles kvalitetssikringssystem er det viktig at studentene følges opp med tanke
på deres viktige rolle i referansegruppene. Det lokale underutvalget i Gjøvik fremhever behovet for
studenters opplæring og bruk av kvalitetssystemer, særskilt rettet mot studentenes
påvirkningsmuligheter når det gjelder undervisningsgjennomføring og faglig innhold. Studentenes
stemme skal høres i råd, grupper og utvalg som påvirker studentenes studiehverdag, noe NTNU har
en bevissthet rundt, likevel ser vi at studenter ikke er tilfredse med mulighet for medvirkning, jf.
resultat fra Studiebarometeret. LMU ber NTNU merke seg at studentene savner mulighet til å påvirke
undervisningsopplegg, samt mer oppfølging og tilbakemelding underveis i utdanningsløpet.
Etter LMUs syn er det viktig å ha et forsterket fokus på studieprogramleders rolle å utvikle et godt
læringsmiljø for studentene på det enkelte studieprogram.
LMUs rolle
Studentdemokratiet er et ansvar som må tas på alle nivå i NTNU. Studentrepresentasjon i LMU er
blant annet en vesentlig del av utvalgets unike sammensetningt, men LMU og de lokale
underutvalgene har fortsatt ikke helt funnet sin form som sikrer utvalgets funksjon, forankrede rolle
og legitimitet. Dette må LMU og de lokale underutvalgene systematisk jobbe videre med i 2017 slik
at LMU kan være en viktig bidragsyter i arbeidet med å ivareta og sikre systematikk og kvalitet i
NTNUs arbeid med å utvikle studentenes helhetlige læringsmiljø.

Anbefalinger og råd til ledelsen ved NTNU
Årsrapporten viser at det legges ned mye godt arbeid ved alle enheter for å opprettholde et godt og
forsvarlig læringsmiljø for studentene, men LMU ber NTNU likevel merke seg de anbefalinger som er
gitt underveis i rapporten. I tillegg har LMU noen råd som utvalget ber NTNU rette ekstra
oppmerksomhet mot.
Selv om utviklingen er positiv, er det fremdeles variasjon mellom de ulike studiestedene når det
gjelder grad av tilfredshet med forhold som angår studie- og læringsmiljøet, jf. Studiebarometeret.
NTNU er fremdeles i startfasen av en omfattende integrasjonsprosess. Fra å være samlet i en by er
studentene nå spredt over flere campus, studentantallet har økt betraktelig, nye og andre typer
studier med større innslag av praksis og profesjonsinnretting har kommet til, og det eksisterer
6

fremdeles mange ulike tilnærminger til informasjon og oppfølging som kan synes fragmentert og
uoversiktlig og som av den grunn til dels kan virke forvirrende og hemmende for studenters trivsel,
mestring og læring. Endringene gjør det derfor ekstra viktig at NTNU fremstår helhetlig og
systematisk i sin kommunikasjon med og i oppfølging av studentene der de til enhver tid befinner seg
(studentperspektivet), enten det skjer via digitale tjenester eller i samling av ulike tjenestetilbud i
form av for eksempel servicesentre. Dette krever samhandling og samarbeid mellom ulike enheter
ved NTNU slik at studenter opplever at de får samme oppfølging, råd og veiledning uavhengig av
campus- og studieprogramtilhørighet.
LMU ber NTNU intensivere sin satsning på innovative læringsareal og involvere studentene i
arbeidet. Studiebarometeret fremhever faglig tilhørighet og opprettelse av møteplasser i krysningen
mellom læring og sosiale relasjoner som avgjørende for studenters trivsel og læring. LMU mener
innovative læringsareal vil være identitetsskapende, samlende og øke følelsen av en faglig tilhørighet
i et NTNU som for mange kan oppleves som stort og skremmende. Slike møteplasser vil dermed
utgjøre et viktig bidrag til det pedagogiske, så vel som det psykososiale læringsmiljøet.
LMU berømmer NTNUs omfattende satsning på digitale verktøy som gir nye muligheter for å tilegne
seg læring og kunnskap. LMU ber i den forbindelse om at det rettes særlig oppmerksomhet mot
universell utforming av NTNUs digitale tjenestetilbud. Selv om universell utforming av IKT-løsninger i
Norge er nedfelt i regelverk, mener LMU at NTNU må satse mer offensivt på universell utforming slik
at det digitale læringsmiljøet fremstår som likeverdig og tilpasset for alle, uten at det er behov for
tilrettelegging eller spesielle tilpasninger. Her kan NTNU gå foran som et godt eksempel.

***
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NTNU Mandat for LMU
Vedtatt av NTNUs styre 15.02.2016

1. Formål
Styret ved NTNU har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt forsvarlig
læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2. Læringsmiljøutvalget
(LMU) rapporterer direkte til styret, og skal gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører
læringsmiljøet ved NTNU. Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde:
Begrepet «Læringsmiljø» forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og
pedagogiske kontekster der studentenes læring skjer, og som påvirker studenters læringsutbytte.
Dette utdypes på følgende vis:
Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det lager
gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det
berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at utvalget
sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser som har
innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder bruk
og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer.
Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker
studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men
avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.
Ut fra denne forståelsen av begrepet skal Læringsmiljøutvalget ved NTNU ha et helhetlig og
overordnet bilde på NTNUs arbeid med læringsmiljø. På bakgrunn av dette avgir LMU rapport til
Styret og gir innspill i Kvalitetsmeldingsprosessen.

2. Roller og funksjoner
Læringsmiljøutvalget ved NTNU skal ivareta roller, funksjoner og oppgaver presisert i Universitets- og
høgskolelovens § 4-3, punkt 3. For LMU ved NTNU betyr dette:
1. Læringsmiljøutvalget skal være forankret i NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning.
Kvalitetssikringssystemet skal beskrive roller, ansvar og oppgaver i organisasjonen når det gjelder
læringsmiljø, slik at enhetene kan rapportere på læringsmiljøet som en del av kvalitetsmeldingen.
Rapportene skal behandles i LMU, slik at utvalget kan påvirke sentrale organisasjons- og
endringsprosesser, og videre prioriteringer av det som berører studentenes læringsmiljø.
2. Læringsmiljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet. Dette skjer for eksempel
gjennom
a. Innsikt via kvalitetssikringssystemet og tilbakemeldinger fra enhetene
b. Data fra læringsmiljøundersøkelsen og andre studentundersøkelser
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c. Dialogmøter med fakulteter
d. Innspill fra studentorganer
e. Rapporter fra tilbakemeldings- og avvikssystemet når det gjelder læringsmiljø og HMS-avvik som
gjelder studentenes læringsmiljø.
f. Egne saker tatt opp i møter i utvalget, underutvalgene eller arbeidsutvalget
3. Læringsmiljøutvalget rapporterer til styret i en egen årlig rapport. Dette er en overordnet rapport
om NTNUs helhetlige arbeid med læringsmiljø, og bygger blant annet på innsikt utvalget har fått
gjennom arbeidet beskrevet i punkt 2.
4. Læringsmiljøutvalget skal gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette skal skje
gjennom innsyn i studentenes avviks- og tilbakemeldingssystem, eller via tilbakemeldingen fra
fakultetene. LMU skal kunne se på klager på overordnet nivå, og avvik som ikke lukkes eller
gjentakende klagesaker.
5. Læringsmiljøutvalget skal være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i planleggingen
av NTNUs arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø.
6. LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og velferd å
gjøre. Dette skal gjøres i forståelse med Studentsamskipnaden. LMU skal holde seg orientert om
pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer vedrørende studentenes læringsmiljø.

3. Sammensetting
LMU ved NTNU består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene og fem fra
ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og studentenes representanter.
Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant. Alle studiesteder skal være
representert i LMU, og det gjelder både studentene og ansatte. Ledere/nestledere fra lokale
underutvalgene sikrer lokal forankring.
Studentene
Studentrepresentanter velges av sentralt og lokalt studentdemokrati med personlige vara, og slik at
alle studiesteder er representert. Alle studentene oppnevnes fra samme tidspunkt uavhengig av
campustilhørighet, og for et år av gangen. Studentenes representanter fordeles på følgende vis:
• Tre studentrepresentanter fra NTNU Trondheim (to fra sentralt studentdemokrati, en åpen plass)
• En studentrepresentant fra NTNU Gjøvik (velges av lokalt studentdemokrati)
• En studentrepresentant fra NTNU Ålesund (velges av lokalt studentdemokrati)
Ansatte
Ansattes representanter oppnevnes av rektor med personlige vara slik at alle studiesteder er
representert. Ansattes representanter oppnevnes for to år.
Ansatte i Læringsmiljøutvalget fordeles på følgende vis:
• Tre ansattrepresentanter fra ledelsen ved NTNU Trondheim
• En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU Gjøvik
• En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU Ålesund
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Observatører
LMU inviterer observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til at LMU
ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver.
Eiendomsforvaltningen, Studentsamskipnaden, AMU, bibliotektjeneste og tilretteleggingstjenesten
må være representert. Det bør innkalles en observatør som arbeider i fellesadministrasjonen med
NTNUs kvalitetssikringssystem. Utover dette kan observatører kalles inn fast eller etter behov.
Lokale underutvalg
Det sentrale læringsmiljøutvalget skal ha to underutvalg, ett ved NTNU Gjøvik og ett ved NTNU
Ålesund. Underutvalgene skal ivareta studenter ved regionale campus, og arrangere møter senest to
uker før LMU har sitt møte. En statusoppdatering fra underutvalgene skal være fast post på
programmet ved LMU-møtene. Underutvalgene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund skal ha følgende
oppgaver:
- Sikre kontakt mellom studenter og lokal ledelse for å følge opp læringsmiljørelaterte
oppgaver og bidra til at lokale tiltak blir iverksatt.
- Dokumentere utvalgets arbeid og rapportere til LMU og lokale ledelsesnivåer i tråd med
kvalitetssystemet.
Sammensetning
De lokale underutvalgene skal bestå av 3 studentrepresentanter og 3 representanter fra ansatte med
personlig vararepresentanter. Studentenes representanter oppnevnes av studentdemokratiet, hvorav
minst en student skal være medlem av øverste studentorgan for å sikre god kommunikasjon. Rektor
delegerer ansvaret med å utnevne representanter for ansatte i underutvalgene til viserektorene ved
NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund. Utvalgenes leder eller nestleder skal sitte i det sentrale LMU for å
sikre den lokale forankringen.

4. Sekretariatsfunksjon
Rektor skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU og underutvalgene ivaretas på en effektiv og
hensiktsmessig måte. Det skal etableres et arbeidsutvalg (AU) i tilknytning til LMU bestående av leder
av LMU, sekretær, en ansatt- og en studentrepresentant som forbereder sakene før møtene og i
oppfølgingen i etterkant av møtene. Funksjonen organiseres inn i stab til prorektor for utdanning.
LMU-sekretær har særlig ansvar for koordinering og kontakt mellom LMU og de lokale underutvalg.
De lokale underutvalgene må også tilstås sekretariatsfunksjon ved de lokale studiesteder.

5. Arbeidsmåte
LMU skal ha 6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes studieår. Alle fakulteter
skal besøkes i løpet av en toårig syklus gjennom et dialogmøte, dette gjelder også for lokale
underutvalg.
LMU konstituerer seg selv med leder og nestleder, som velges for et år av gangen, vekselvis blant de
ansattes og studentenes representanter. Leder kaller inn til møtene og innkalling med saksliste skal
være skriftlig. Referat fra møtene skal være tilgjengelig på nett. LMU er beslutningsdyktig når minst 7
medlemmer er på møtet. Ved stemmelikhet får lederen dobbel stemme, og det er ikke tillatt å
stemme blankt. Der medlemmer i utvalget anses som inhabile og ved konfidensialitet, gjelder vanlige
regler.

6. Endring av mandat
Endringer i LMUs mandat vedtas av NTNUs styre.
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Institusjonsrapport
NTNU

Antall besvarelser: 2 346
Svarprosent: 33%
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OM UNDERSØKELSEN

01

Studiebarometeret
Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no, der resultatene pr esenteres.
NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes opplevde studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
Undersøkelsen ble gjennomført for tredje gang høsten 2015, og omfattet 60 000 studenter fordelt på 58 utdanningsinstitusjoner .
Om rapporten
Rapporten er laget for å hjelpe institusjonene i kvalitetsarbeidet, institusjonene får i tillegg anonymiserte rådata.
Det utarbeides ikke rapporter eller vises data for program/enheter med færre enn 6 svarende.
Noen få spørsmål er ikke inkludert i denne rapporten, det gjelder blant annet praksisspørsmålene. Data på disse spørsmålene v il finnes i rådataene.

Hvem inngår?
Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt studenter i sitt femte studieår på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger, ble invitert til å svare
på skjema. Svarprosenten som vises i denne rapporten baserer seg på alle respondenter som har fullført undersøkelsen frem til spørsmålet om overordnet tilfredshet. I gjennomsnitt
har de svarende besvart ca. 98 av 120 spørsmål.
Tema for undersøkelsen
Undersøkelsen tar for seg ulike sider av studiekvalitet, i tillegg finnes spørsmål om engasjement, motivasjon og tidsbruk. Spørreskjemaet er rettet mot studieprogramnivå og stiller de
samme spørsmålene til alle studenter, uavhengig av type studieprogram. Skjemaet baserer seg på erfaringer fra norske og utenl andske spørreskjema, og er kommet til som et resultat
av et samarbeid mellom NOKUT og sektoren. Vi bruker primært en 5-delt Likert-skala, der 5 er mest fornøyd / mest enig.
Studiebarometeret.no
I nettportalen er det mulig å sammenligne studieprogram mellom institusjoner. Portalen er et verktøy for høyskoler, universitet og andre som ønsker å finne informasjon om
studentenes oppfatninger av kvaliteten. 2015-tallene blir publisert på nettportalen 1.februar 2016. Portalen inneholder tidsserier og detaljerte data (standardavvik, svarfordeling m.m.)
per spørsmål per studieprogram (klikk på «> Detaljert informasjon» til høyre under søylediagrammene).

Mer informasjon: http://www.nokut.no/no/Om-Studiebarometeret/
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I denne rapporten presenteres resultatene fra Studiebarometeret 2015. Øverst til venstre står navnet på fakultetet/ avdelingen og institusjon denne rapporten gjelder for.
Resultatene presenteres tematisk, slik det fremgår av overskriften øverst på hver side. Informasjon om antall respondenter i undersøkelsen og svarprosent finnes på forsiden av rapporten.
Svarprosent er regnet ut fra antall studenter som har besvart spørsmålet om alt i alt tilfredshet med studieprogrammet.

TOPP OG BUNN

På side 3 vises de fem spørsmålene som skårer høyest og lavest i
undersøkelsen. Grønt indikerer de mest positive resultatene, mens rødt de
mest negative. På side 4 vises de fem spørsmålene som avviker mest fra det
nasjonale gjennomsnittet.

RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER

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 gjennomsnitt for
institusjonen og med nasjonale gjennomsnitt. Grønt indikerer positive avvik,
mens rødt indikerer negative avvik.

RESULTAT OPPDELT PÅ UNDERENHET

På siste side vises utvalgte spørsmål fordelt på enten
fakultet/avdeling (institusjonsrapporten) eller studieprogram
(fakultets-/avdelingsrapportene)
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TOPP OG BUNN

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som blir vurdert høyest og lavest av studentene. Spørsmålene kan være en indikasjon på styrker og utfordringer.
I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Er faglig
utfordrende

4,5

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

4,5

I hvilken grad tror du at studieprogrammet du går på: - Er
relevant for aktuelle yrkesområder

4,4

Hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og bibliotekstjenester

4,3

I hvilken grad tror du at studieprogrammet du går på: - Gir
gode jobbmuligheter

4,3

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

3,2

Hvor tilfreds er du med: - Hvordan kritikk og synspunkter fra
studentene blir fulgt opp

3,2

Hvor tilfreds er du med: - Studentenes mulighet for å påvirke
innhold og opplegg i studieprogrammet

3,2

Hvor tilfreds er du med: - Tilbakemeldingene fra faglig
ansatte på ikke-skriftlig arbeid*

3,2

Hvor tilfreds er du med: - Tilbakemeldingene fra faglig
ansatte etter endelig innlevert skriftlige arbeid

3,2
0
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3

4
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STØRST AVVIK FRA NASJONALE
GJENNOMSNITT

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet.
Hvor tilfreds er du med: - IKT-tjenester (f.eks.
læringsplattformer, programvare og pc-tilgang)

0,3

Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff
(pensum)

0,2

Hvor tilfreds er du med: - Tilbakemeldingene fra faglig
ansatte på skriftlig arbeid før endelig innlevering

0,2

Hvor tilfreds er du med: - Det faglige miljøet blant
studentene på studieprogrammet

0,2

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

0,2

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet,
når det gjelder: - Samarbeidsevne

-0,1

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet,
når det gjelder: - Evne til refleksjon og kritisk tenking

-0,1

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

-0,2

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet,
når det gjelder: - Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter

-0,2

Oppfordret til å bruke kunnskap fra flere emner for å løse
oppgaver

-0,3
-4
-3
Negativt avvik

-2

-1

0

1

2

3

4
Positivt avvik
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HOVEDOMRÅDER

Enkeltpørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema.

Undervisning og veiledning

3,6

Studie- og læringsmiljø

3,9

Medvirkning

3,3

Engasjement og sammenheng

4,2

Relevans for arbeidslivet

4,3

Eksamens- og vurderingsformer

3,8

Eget læringsutbytte
2

3

3,6

0,0

3,8

0,1

3,2

0,1

4,1

0,1

4,3

0,0

3,9 -0,1

3,7
1

+

3,7
4

5

0,0
Nasjonalt
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OVERORDNET TILFREDSHET

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Gns.
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

4,5

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

4,2

Vet ikke
68

21

47
0%
Helt enig (5)

36

25%
(4)

50%
(3)

(2)

Ikke enig (1)

7
13

75%

-

+

2

2%

4,5

0,0

3 2

0%

4,1

0,1

100%

Nasjonalt
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TIDSBRUK PÅ FAGLIGE AKTIVITETER

Her ba vi studentene fordele sin totale studieinnsats. De ble bedt om å anslå hvor mange timer per uke, de i gjennomsnitt på studiet (ikke medregnet ferier), brukte
på:
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all
undervisning og veiledning samt praksis hvis relevant)

14,7

Egenstudier (inkl. frivillig studiearbeid med andre studenter)

16,7 -2,0

22,7

Betalt arbeid

18,0

6,4
0

+

4,7

9,5 -3,1
20

40

60

Nasjonalt
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RESULTAT OPPDELT PÅ AVDELING/FAKULTET

I tilfeller med færre enn 6 svarende på hvert program, vises bare totaltall for enheten

Det
medisinsk
e fakultet

Fakultet
for
arkitektur
og
billedkuns
t

Fakultet
for
informasjo
nsteknolo
gi,
matematik
k og

Fakultet
for
ingenirvite
nskap og
teknologi

Fakultet
for
naturviten
skap og
teknologi

Fakultet
for
samfunnsv
itenskap
og
teknologil
edelse

Total

3,8

3,3

3,8

3,6

3,5

3,6

3,6

3,6

Studie- og læringsmiljø

3,8

4,0

3,9

4,0

3,9

4,0

3,8

3,9

Medvirkning

3,3

3,2

3,3

3,4

3,3

3,5

3,2

3,3

Engasjement og sammenheng

4,1

4,2

4,2

4,3

4,2

4,2

4,2

4,2

Relevans for arbeidslivet

4,0

4,3

4,0

4,5

4,4

4,2

4,3

4,3

Eksamens- og vurderingsformer

3,9

3,6

4,1

3,7

3,7

3,7

4,0

3,8

Eget læringsutbytte

3,7

3,7

3,8

3,7

3,6

3,7

3,8

3,7

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

4,4

4,6

4,7

4,5

4,6

4,5

4,5

4,5

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg er, alt i alt, fornøyd med
studieprogrammet jeg går på

4,1

4,1

4,0

4,3

4,2

4,3

4,2

4,2

<4,0

<4,5

≥4,5

Det
humanisti
ske
fakultet

Undervisning og veiledning

Fakultet/Avdeling

<3,0

<3,5
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RESULTAT OPPDELT PÅ AVDELING/FAKULTET

Fakultet
for
informasjo
nsteknolo
gi,
matematik
k og

Fakultet
for
ingenirvite
nskap og
teknologi

Fakultet
for
naturviten
skap og
teknologi

Fakultet
for
samfunnsv
itenskap
og
teknologil
edelse

Total

Det
humanisti
ske
fakultet

Det
medisinsk
e fakultet

Fakultet
for
arkitektur
og
billedkuns
t

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning samt praksis
hvis relevant)

10,1

19,4

14,9

15,1

16,5

19,3

11,1

14,7

Egenstudier (inkl. frivillig studiearbeid med andre studenter)

19,7

21,1

29,6

23,7

24,4

23,2

21,3

22,7

Fakultet/Avdeling

Institusjonsrapport
Høgskolen i Ålesund

Antall besvarelser: 322
Svarprosent: 51%

STUDIEBAROMETERET 2015
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OM UNDERSØKELSEN

01

Studiebarometeret
Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no, der resultatene pr esenteres.
NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes opplevde studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
Undersøkelsen ble gjennomført for tredje gang høsten 2015, og omfattet 60 000 studenter fordelt på 58 utdanningsinstitusjoner .
Om rapporten
Rapporten er laget for å hjelpe institusjonene i kvalitetsarbeidet, institusjonene får i tillegg anonymiserte rådata.
Det utarbeides ikke rapporter eller vises data for program/enheter med færre enn 6 svarende.
Noen få spørsmål er ikke inkludert i denne rapporten, det gjelder blant annet praksisspørsmålene. Data på disse spørsmålene v il finnes i rådataene.

Hvem inngår?
Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt studenter i sitt femte studieår på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger, ble invitert til å svare
på skjema. Svarprosenten som vises i denne rapporten baserer seg på alle respondenter som har fullført undersøkelsen frem til spørsmålet om overordnet tilfredshet. I gjennomsnitt
har de svarende besvart ca. 98 av 120 spørsmål.
Tema for undersøkelsen
Undersøkelsen tar for seg ulike sider av studiekvalitet, i tillegg finnes spørsmål om engasjement, motivasjon og tidsbruk. Spørreskjemaet er rettet mot studieprogramnivå og stiller de
samme spørsmålene til alle studenter, uavhengig av type studieprogram. Skjemaet baserer seg på erfaringer fra norske og utenl andske spørreskjema, og er kommet til som et resultat
av et samarbeid mellom NOKUT og sektoren. Vi bruker primært en 5-delt Likert-skala, der 5 er mest fornøyd / mest enig.
Studiebarometeret.no
I nettportalen er det mulig å sammenligne studieprogram mellom institusjoner. Portalen er et verktøy for høyskoler, universitet og andre som ønsker å finne informasjon om
studentenes oppfatninger av kvaliteten. 2015-tallene blir publisert på nettportalen 1.februar 2016. Portalen inneholder tidsserier og detaljerte data (standardavvik, svarfordeling m.m.)
per spørsmål per studieprogram (klikk på «> Detaljert informasjon» til høyre under søylediagrammene).

Mer informasjon: http://www.nokut.no/no/Om-Studiebarometeret/
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I denne rapporten presenteres resultatene fra Studiebarometeret 2015. Øverst til venstre står navnet på fakultetet/ avdelingen og institusjon denne rapporten gjelder for.
Resultatene presenteres tematisk, slik det fremgår av overskriften øverst på hver side. Informasjon om antall respondenter i undersøkelsen og svarprosent finnes på forsiden av rapporten.
Svarprosent er regnet ut fra antall studenter som har besvart spørsmålet om alt i alt tilfredshet med studieprogrammet.

TOPP OG BUNN

På side 3 vises de fem spørsmålene som skårer høyest og lavest i
undersøkelsen. Grønt indikerer de mest positive resultatene, mens rødt de
mest negative. På side 4 vises de fem spørsmålene som avviker mest fra det
nasjonale gjennomsnittet.

RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER

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 gjennomsnitt for
institusjonen og med nasjonale gjennomsnitt. Grønt indikerer positive avvik,
mens rødt indikerer negative avvik.

RESULTAT OPPDELT PÅ UNDERENHET

På siste side vises utvalgte spørsmål fordelt på enten
fakultet/avdeling (institusjonsrapporten) eller studieprogram
(fakultets-/avdelingsrapportene)
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TOPP OG BUNN

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som blir vurdert høyest og lavest av studentene. Spørsmålene kan være en indikasjon på styrker og utfordringer.
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg går
på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

4,5

I hvilken grad tror du at studieprogrammet du går på: - Er
relevant for aktuelle yrkesområder

4,3

I hvilken grad tror du at studieprogrammet du går på: - Gir
gode jobbmuligheter

4,3

I hvilken grad tror du at studieprogrammet du går på: - Gir
kunnskap som er viktig i arbeidslivet

4,3

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

4,2

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet,
når det gjelder: - Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode
og forskning

3,1

Hvor tilfreds er du med: - Tilbakemeldingene fra faglig
ansatte på skriftlig arbeid før endelig innlevering

3,0

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet,
når det gjelder: - Egen erfaring med forsknings- og
utviklingsarbeid

2,9

Hvor tilfreds er du med: - Hvordan kritikk og synspunkter fra
studentene blir fulgt opp

2,9

Hvor tilfreds er du med: - Studentenes mulighet for å påvirke
innhold og opplegg i studieprogrammet

2,9

0

1

2

3

4

5
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STØRST AVVIK FRA NASJONALE
GJENNOMSNITT

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet.

Hvor tilfreds er du med: - Det lokale studentdemokratiet*

0,1

I hvilken grad tror du at studieprogrammet du går på: - Gir
gode jobbmuligheter

0,1

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet,
når det gjelder: - Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode
og forskning

-0,3

Hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og bibliotekstjenester

-0,3

Hvor tilfreds er du med: - Faglig ansattes evne til å gjøre
vanskelig stoff forståelig*

-0,3

Hvor tilfreds er du med: - Faglig ansattes evne til å gjøre
undervisningen engasjerende*

-0,3

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

-0,4

-4
-3
Negativt avvik

-2

-1

0

1

2

3

4
Positivt avvik

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Ålesund
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HOVEDOMRÅDER

Enkeltpørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema.

Undervisning og veiledning

3,4

Studie- og læringsmiljø

3,6 -0,2
3,6

Medvirkning

3,8 -0,2

3,2

3,2

Engasjement og sammenheng

3,9
4,3

Eksamens- og vurderingsformer

4,3

3,8

2

3

0,0

3,9 -0,1

3,6
1

0,0

4,1 -0,2

Relevans for arbeidslivet

Eget læringsutbytte

+

3,7 -0,1
4

5

Nasjonalt

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Ålesund
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OVERORDNET TILFREDSHET

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Gns.
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

4,5

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

3,9

Vet ikke
65

23

31
0%
Helt enig (5)

39
25%
(4)

50%
(3)

(2)

Ikke enig (1)

8
22

75%

6

-

+

32

2%

4,5

3

1%

4,1 -0,2

100%

0,0

Nasjonalt

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Ålesund
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TIDSBRUK PÅ FAGLIGE AKTIVITETER

Her ba vi studentene fordele sin totale studieinnsats. De ble bedt om å anslå hvor mange timer per uke, de i gjennomsnitt på studiet (ikke medregnet ferier), brukte
på:
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all
undervisning og veiledning samt praksis hvis relevant)

20,7

Egenstudier (inkl. frivillig studiearbeid med andre studenter)

16,7

16,6

Betalt arbeid

4,0

18,0 -1,4

7,5
0

+

9,5 -2,0
20

40

60

Nasjonalt

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Ålesund
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RESULTAT OPPDELT PÅ AVDELING/FAKULTET

I tilfeller med færre enn 6 svarende på hvert program, vises bare totaltall for enheten

Avdeling
for ingenir
og realfag

Avdeling
for
internasjo
nal
business

Avdeling
for
maritim
teknologi
og
operasjon
er

Total

3,1

3,5

3,1

3,6

3,4

3,6

3,3

3,9

3,6

3,8

3,6

3,2

2,8

3,5

3,0

3,4

3,2

Engasjement og sammenheng

4,1

3,9

4,0

3,7

4,0

3,9

Relevans for arbeidslivet

4,4

4,6

4,3

3,9

4,2

4,3

Eksamens- og vurderingsformer

3,9

3,7

3,8

3,6

3,9

3,8

Eget læringsutbytte

3,7

3,6

3,5

3,4

3,6

3,6

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

4,5

4,7

4,5

4,1

4,5

4,5

4,3

3,8

3,8

3,6

4,1

3,9

Avdeling
for
biologiske
fag

Avdeling
for
helsefag

Undervisning og veiledning

3,7

Studie- og læringsmiljø
Medvirkning

Fakultet/Avdeling

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på
<3,0

<3,5

<4,0

<4,5

≥4,5

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Ålesund

09

RESULTAT OPPDELT PÅ AVDELING/FAKULTET

Avdeling
for
maritim
teknologi
og
operasjon
er

Total

Avdeling
for
biologiske
fag

Avdeling
for
helsefag

Avdeling
for ingenir
og realfag

Avdeling
for
internasjo
nal
business

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning samt praksis hvis relevant)

20,8

28,0

20,5

15,4

19,2

20,7

Egenstudier (inkl. frivillig studiearbeid med andre studenter)

20,3

11,4

20,5

16,7

16,6

16,6

Fakultet/Avdeling

Institusjonsrapport
Høgskolen i Gjøvik

Antall besvarelser: 381
Svarprosent: 46%

STUDIEBAROMETERET 2015

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Gjøvik

OM UNDERSØKELSEN

01

Studiebarometeret
Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no, der resultatene pr esenteres.
NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes opplevde studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
Undersøkelsen ble gjennomført for tredje gang høsten 2015, og omfattet 60 000 studenter fordelt på 58 utdanningsinstitusjoner .
Om rapporten
Rapporten er laget for å hjelpe institusjonene i kvalitetsarbeidet, institusjonene får i tillegg anonymiserte rådata.
Det utarbeides ikke rapporter eller vises data for program/enheter med færre enn 6 svarende.
Noen få spørsmål er ikke inkludert i denne rapporten, det gjelder blant annet praksisspørsmålene. Data på disse spørsmålene v il finnes i rådataene.

Hvem inngår?
Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt studenter i sitt femte studieår på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger, ble invitert til å svare
på skjema. Svarprosenten som vises i denne rapporten baserer seg på alle respondenter som har fullført undersøkelsen frem til spørsmålet om overordnet tilfredshet. I gjennomsnitt
har de svarende besvart ca. 98 av 120 spørsmål.
Tema for undersøkelsen
Undersøkelsen tar for seg ulike sider av studiekvalitet, i tillegg finnes spørsmål om engasjement, motivasjon og tidsbruk. Spørreskjemaet er rettet mot studieprogramnivå og stiller de
samme spørsmålene til alle studenter, uavhengig av type studieprogram. Skjemaet baserer seg på erfaringer fra norske og utenl andske spørreskjema, og er kommet til som et resultat
av et samarbeid mellom NOKUT og sektoren. Vi bruker primært en 5-delt Likert-skala, der 5 er mest fornøyd / mest enig.
Studiebarometeret.no
I nettportalen er det mulig å sammenligne studieprogram mellom institusjoner. Portalen er et verktøy for høyskoler, universitet og andre som ønsker å finne informasjon om
studentenes oppfatninger av kvaliteten. 2015-tallene blir publisert på nettportalen 1.februar 2016. Portalen inneholder tidsserier og detaljerte data (standardavvik, svarfordeling m.m.)
per spørsmål per studieprogram (klikk på «> Detaljert informasjon» til høyre under søylediagrammene).

Mer informasjon: http://www.nokut.no/no/Om-Studiebarometeret/

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Gjøvik

FORKLARINGSSIDE

02

I denne rapporten presenteres resultatene fra Studiebarometeret 2015. Øverst til venstre står navnet på fakultetet/ avdelingen og institusjon denne rapporten gjelder for.
Resultatene presenteres tematisk, slik det fremgår av overskriften øverst på hver side. Informasjon om antall respondenter i undersøkelsen og svarprosent finnes på forsiden av rapporten.
Svarprosent er regnet ut fra antall studenter som har besvart spørsmålet om alt i alt tilfredshet med studieprogrammet.

TOPP OG BUNN

På side 3 vises de fem spørsmålene som skårer høyest og lavest i
undersøkelsen. Grønt indikerer de mest positive resultatene, mens rødt de
mest negative. På side 4 vises de fem spørsmålene som avviker mest fra det
nasjonale gjennomsnittet.

RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER

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 gjennomsnitt for
institusjonen og med nasjonale gjennomsnitt. Grønt indikerer positive avvik,
mens rødt indikerer negative avvik.

RESULTAT OPPDELT PÅ UNDERENHET

På siste side vises utvalgte spørsmål fordelt på enten
fakultet/avdeling (institusjonsrapporten) eller studieprogram
(fakultets-/avdelingsrapportene)

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Gjøvik
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TOPP OG BUNN

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som blir vurdert høyest og lavest av studentene. Spørsmålene kan være en indikasjon på styrker og utfordringer.
I hvilken grad tror du at studieprogrammet du går på: - Er
relevant for aktuelle yrkesområder

4,4

I hvilken grad tror du at studieprogrammet du går på: - Gir
kunnskap som er viktig i arbeidslivet

4,4

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

4,4

Hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og bibliotekstjenester

4,3

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

4,3

Hvor tilfreds er du med: - Tilbakemeldingene fra faglig
ansatte på ikke-skriftlig arbeid*

3,2

Hvor tilfreds er du med: - Tilbakemeldingene fra faglig
ansatte på skriftlig arbeid før endelig innlevering

3,2

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet,
når det gjelder: - Egen erfaring med forsknings- og
utviklingsarbeid

3,1

Hvor tilfreds er du med: - Hvordan kritikk og synspunkter fra
studentene blir fulgt opp

3,0

Hvor tilfreds er du med: - Studentenes mulighet for å påvirke
innhold og opplegg i studieprogrammet

3,0

0

1

2

3

4

5

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Gjøvik
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STØRST AVVIK FRA NASJONALE
GJENNOMSNITT

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet.
Hvor tilfreds er du med: - Faglig ansattes tilbakemeldinger
på ditt arbeid (om de er konstruktive)

0,2

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

0,2

Hvor tilfreds er du med: - Den faglige oppfølgingen

0,1

Hvor tilfreds er du med: - Tilbakemeldingene fra faglig
ansatte på skriftlig arbeid før endelig innlevering

0,1

Hvor tilfreds er du med: - Tilbakemeldingene fra faglig
ansatte etter endelig innlevert skriftlige arbeid

0,1

I hvilken grad bidrar disse faktorene til din overordnede
tilfredshet? - Sosialt miljø på programmet

-0,1

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

-0,1

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet,
når det gjelder: - Evne til refleksjon og kritisk tenking

-0,2

Hvor tilfreds er du med: - Det faglige miljøet blant
studentene på studieprogrammet

-0,2

Hvor tilfreds er du med: - Faglig ansattes evne til å gjøre
vanskelig stoff forståelig*

-0,2
-4
-3
Negativt avvik

-2

-1

0

1

2

3

4
Positivt avvik

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
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HOVEDOMRÅDER

Enkeltpørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema.

Undervisning og veiledning

3,6

Studie- og læringsmiljø

3,8

Medvirkning

3,2

Engasjement og sammenheng

4,0

Relevans for arbeidslivet

2

3

3,8

0,0

3,2

0,0

0,0

3,9 -0,1

3,7
1

0,0

4,3

3,8

Eget læringsutbytte

3,6

4,1 -0,1
4,3

Eksamens- og vurderingsformer

+

3,7
4

5

0,0
Nasjonalt

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Gjøvik
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OVERORDNET TILFREDSHET

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Gns.
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

4,4

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

4,0

Vet ikke
61

24

39
0%
Helt enig (5)

37
25%
(4)

50%
(3)

(2)

Ikke enig (1)

11
16

75%

2
6

3

100%

-

+

2%

4,5 -0,1

1%

4,1 -0,1
Nasjonalt

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
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TIDSBRUK PÅ FAGLIGE AKTIVITETER

Her ba vi studentene fordele sin totale studieinnsats. De ble bedt om å anslå hvor mange timer per uke, de i gjennomsnitt på studiet (ikke medregnet ferier), brukte
på:
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all
undervisning og veiledning samt praksis hvis relevant)

18,0

Egenstudier (inkl. frivillig studiearbeid med andre studenter)

16,7

16,4

Betalt arbeid

1,3

18,0 -1,6

12,0
0

+

9,5
20

40

60

2,5
Nasjonalt

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
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RESULTAT OPPDELT PÅ AVDELING/FAKULTET

I tilfeller med færre enn 6 svarende på hvert program, vises bare totaltall for enheten

Avdeling
for
helse,oms
org,sykepl
eie

Avdeling
for
teknologi,
konomi og
ledelse

Institutt
for
informatik
k og
medietekn
ikk

Total

Undervisning og veiledning

3,6

3,4

3,7

3,6

Studie- og læringsmiljø

3,9

3,7

3,8

3,8

Medvirkning

3,3

3,0

3,3

3,2

Engasjement og sammenheng

4,2

3,9

3,9

4,0

Relevans for arbeidslivet

4,6

4,1

4,3

4,3

Eksamens- og vurderingsformer

3,9

3,8

3,6

3,8

Eget læringsutbytte

3,8

3,6

3,7

3,7

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

4,5

4,3

4,4

4,4

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på

4,3

3,8

3,9

4,0

Fakultet/Avdeling

<3,0

<3,5

<4,0

<4,5

≥4,5

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Gjøvik
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RESULTAT OPPDELT PÅ AVDELING/FAKULTET

Avdeling
for
helse,oms
org,sykepl
eie

Avdeling
for
teknologi,
konomi og
ledelse

Institutt
for
informatik
k og
medietekn
ikk

Total

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning samt praksis hvis relevant)

24,2

14,7

14,4

18,0

Egenstudier (inkl. frivillig studiearbeid med andre studenter)

13,4

17,9

18,1

16,4

Fakultet/Avdeling

Institusjonsrapport
Høgskolen i Sør-Trøndelag

Antall besvarelser: 1 138
Svarprosent: 47%

STUDIEBAROMETERET 2015

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Sør-Trøndelag

OM UNDERSØKELSEN

01

Studiebarometeret
Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no, der resultatene pr esenteres.
NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes opplevde studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
Undersøkelsen ble gjennomført for tredje gang høsten 2015, og omfattet 60 000 studenter fordelt på 58 utdanningsinstitusjoner .
Om rapporten
Rapporten er laget for å hjelpe institusjonene i kvalitetsarbeidet, institusjonene får i tillegg anonymiserte rådata.
Det utarbeides ikke rapporter eller vises data for program/enheter med færre enn 6 svarende.
Noen få spørsmål er ikke inkludert i denne rapporten, det gjelder blant annet praksisspørsmålene. Data på disse spørsmålene v il finnes i rådataene.

Hvem inngår?
Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt studenter i sitt femte studieår på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger, ble invitert til å svare
på skjema. Svarprosenten som vises i denne rapporten baserer seg på alle respondenter som har fullført undersøkelsen frem til spørsmålet om overordnet tilfredshet. I gjennomsnitt
har de svarende besvart ca. 98 av 120 spørsmål.
Tema for undersøkelsen
Undersøkelsen tar for seg ulike sider av studiekvalitet, i tillegg finnes spørsmål om engasjement, motivasjon og tidsbruk. Spørreskjemaet er rettet mot studieprogramnivå og stiller de
samme spørsmålene til alle studenter, uavhengig av type studieprogram. Skjemaet baserer seg på erfaringer fra norske og utenl andske spørreskjema, og er kommet til som et resultat
av et samarbeid mellom NOKUT og sektoren. Vi bruker primært en 5-delt Likert-skala, der 5 er mest fornøyd / mest enig.
Studiebarometeret.no
I nettportalen er det mulig å sammenligne studieprogram mellom institusjoner. Portalen er et verktøy for høyskoler, universitet og andre som ønsker å finne informasjon om
studentenes oppfatninger av kvaliteten. 2015-tallene blir publisert på nettportalen 1.februar 2016. Portalen inneholder tidsserier og detaljerte data (standardavvik, svarfordeling m.m.)
per spørsmål per studieprogram (klikk på «> Detaljert informasjon» til høyre under søylediagrammene).

Mer informasjon: http://www.nokut.no/no/Om-Studiebarometeret/

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Sør-Trøndelag

FORKLARINGSSIDE

02

I denne rapporten presenteres resultatene fra Studiebarometeret 2015. Øverst til venstre står navnet på fakultetet/ avdelingen og institusjon denne rapporten gjelder for.
Resultatene presenteres tematisk, slik det fremgår av overskriften øverst på hver side. Informasjon om antall respondenter i undersøkelsen og svarprosent finnes på forsiden av rapporten.
Svarprosent er regnet ut fra antall studenter som har besvart spørsmålet om alt i alt tilfredshet med studieprogrammet.

TOPP OG BUNN

På side 3 vises de fem spørsmålene som skårer høyest og lavest i
undersøkelsen. Grønt indikerer de mest positive resultatene, mens rødt de
mest negative. På side 4 vises de fem spørsmålene som avviker mest fra det
nasjonale gjennomsnittet.

RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER

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 gjennomsnitt for
institusjonen og med nasjonale gjennomsnitt. Grønt indikerer positive avvik,
mens rødt indikerer negative avvik.

RESULTAT OPPDELT PÅ UNDERENHET

På siste side vises utvalgte spørsmål fordelt på enten
fakultet/avdeling (institusjonsrapporten) eller studieprogram
(fakultets-/avdelingsrapportene)

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Sør-Trøndelag
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TOPP OG BUNN

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som blir vurdert høyest og lavest av studentene. Spørsmålene kan være en indikasjon på styrker og utfordringer.
I hvilken grad tror du at studieprogrammet du går på: - Er
relevant for aktuelle yrkesområder

4,5

I hvilken grad tror du at studieprogrammet du går på: - Gir
gode jobbmuligheter

4,4

I hvilken grad tror du at studieprogrammet du går på: - Gir
kunnskap som er viktig i arbeidslivet

4,4

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

4,4

I hvilken grad tror du at studieprogrammet du går på: - Gir
ferdigheter som er viktige i arbeidslivet

4,3

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

3,2

Hvor tilfreds er du med: - Tilbakemeldingene fra faglig
ansatte på skriftlig arbeid før endelig innlevering

3,1

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet,
når det gjelder: - Egen erfaring med forsknings- og
utviklingsarbeid

3,0

Hvor tilfreds er du med: - Tilbakemeldingene fra faglig
ansatte på ikke-skriftlig arbeid*

3,0

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

2,8

0

1

2

3

4

5
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04

STØRST AVVIK FRA NASJONALE
GJENNOMSNITT

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet.
Hvor tilfreds er du med: - Studentenes mulighet for å påvirke
innhold og opplegg i studieprogrammet

0,2

I hvilken grad tror du at studieprogrammet du går på: - Gir
gode jobbmuligheter

0,2

I hvilken grad bidrar disse faktorene til din overordnede
tilfredshet? - Sosialt miljø på programmet

0,2

Hvor tilfreds er du med: - Det sosiale miljøet blant
studentene på studieprogrammet

0,1

Hvor tilfreds er du med: - Hvordan kritikk og synspunkter fra
studentene blir fulgt opp

0,1

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

-0,2

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Studieprogrammet bidrar til min motivasjon for studieinnsats

-0,2

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet,
når det gjelder: - Evne til refleksjon og kritisk tenking

-0,2

Hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og bibliotekstjenester

-0,4

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

-0,7
-4
-3
Negativt avvik

-2

-1

0

1

2

3

4
Positivt avvik

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Sør-Trøndelag
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HOVEDOMRÅDER

Enkeltpørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema.

Undervisning og veiledning

3,5

Studie- og læringsmiljø

3,6 -0,1

3,6

Medvirkning

3,8 -0,2

3,3

3,2

Engasjement og sammenheng

4,0

Relevans for arbeidslivet
Eksamens- og vurderingsformer

3,9
3,7
1

2

3

4

0,1

4,1 -0,1
4,4

Eget læringsutbytte

+

5

4,3

0,1

3,9

0,0

3,7

0,0
Nasjonalt

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Sør-Trøndelag
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OVERORDNET TILFREDSHET

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Gns.
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

4,4

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

4,1

Vet ikke
59

27

37
0%
Helt enig (5)

40
25%
(4)

50%
(3)

(2)

Ikke enig (1)

10
16

75%

-

+

32

3%

4,5 -0,1

4 2

1%

4,1

100%

0,0
Nasjonalt

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Sør-Trøndelag
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TIDSBRUK PÅ FAGLIGE AKTIVITETER

Her ba vi studentene fordele sin totale studieinnsats. De ble bedt om å anslå hvor mange timer per uke, de i gjennomsnitt på studiet (ikke medregnet ferier), brukte
på:
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all
undervisning og veiledning samt praksis hvis relevant)

18,6

Egenstudier (inkl. frivillig studiearbeid med andre studenter)

16,7

15,7

Betalt arbeid

1,9

18,0 -2,3

7,2
0

+

9,5 -2,3
20

40

60

Nasjonalt

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Sør-Trøndelag
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I tilfeller med færre enn 6 svarende på hvert program, vises bare totaltall for enheten

Avdeling
for helseog
sosialfag

Avdeling
for
informatik
k og elring

Avdeling
for lrerog
tolkeutdan
ning

Avdeling
for
sykepleier
utdanning

Avdeling
for
teknologi

Handelshy
skolen i
Trondheim

Total

Undervisning og veiledning

3,3

3,6

3,6

3,5

3,5

3,5

3,5

Studie- og læringsmiljø

3,4

3,7

3,5

3,9

3,5

3,8

3,6

Medvirkning

2,9

3,6

3,4

3,3

3,3

3,5

3,3

Engasjement og sammenheng

3,9

4,1

3,8

4,2

4,0

4,2

4,0

Relevans for arbeidslivet

4,3

4,4

4,5

4,8

4,2

4,4

4,4

Eksamens- og vurderingsformer

3,9

3,7

3,9

4,1

3,8

3,9

3,9

Eget læringsutbytte

3,7

3,7

3,7

3,7

3,5

3,7

3,7

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

4,4

4,4

4,5

4,6

4,3

4,4

4,4

3,8

4,1

4,0

4,1

4,1

4,3

4,1

<4,5

≥4,5

Fakultet/Avdeling

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på
<3,0

<3,5

<4,0

Studiebarometeret 2015
Institusjonsrapport
Høgskolen i Sør-Trøndelag

RESULTAT OPPDELT PÅ AVDELING/FAKULTET
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Fakultet/Avdeling

Avdeling
for helseog
sosialfag

Avdeling
for
informatik
k og elring

Avdeling
for lrerog
tolkeutdan
ning

Avdeling
for
sykepleier
utdanning

Avdeling
for
teknologi

Handelshy
skolen i
Trondheim

Total

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning samt praksis hvis relevant)

18,7

16,0

16,7

22,8

21,1

14,2

18,6

Egenstudier (inkl. frivillig studiearbeid med andre studenter)

14,0

18,2

13,0

15,3

15,6

21,3

15,7

Avvikssystemet for studenter 2016
Utdanningskvalitet og læringsmiljø
1. Bakgrunn
• Avvikssystemet for utdanningskvalitet og læringsmiljø har vært åpent for studenter på NTNU siden 24.10.2013. https://innsida.ntnu.no/avvik
• Avvikssystemet er et supplement til kvalitetssikringssystemet dersom emnevaluering ikke blir gjennomført eller fulgt opp.
• Videreutvikling av avvikssystem var en del av NTNUs virksomhetsmål 6: God utdanningsledelse og kvalitetskultur (T6.1) i 2014, og gikk over til ordinær drift
i 2015.
• Hvis rutiner i kvalitetssikringssystemet for utdanningskvalitet og læringsmiljø ikke følges opp, vil det være et avvik som kan meldes inn i avvikssystemet.
Avvik går til sentral mottaksenhet som ligger hos Seksjon for Studentservice i SA (standard valg i systemet). Sentral mottaksenhet vurderer om melding er et
avvik, og avvik videresendes til studiekvalitetskontakt eller HMS-koordinator på melders fakultet.
• Endringer er ikke gjort i systemet i fusjonsperioden i 2016. Seksjon for Studentservice, som har sentral mottaksenhet og ble tillagt arbeid med
videreutvikling, avvikles 31.12.2016.
• Sentral mottaksenhet rapporterer tertialt til Læringsmiljøutvalget (LMU) ved NTNU, og tidligere rapporter ligger i Ephorte 2016/13447 - Avvikssystemet for
utdanningskvalitet og læringsmiljø.
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2. Data fra avvikssystemet 2016
En total oversikt over innmeldte saker i 2016 er i tabell 1. For sammenligning ligger data fra 2015 i tabell 2
Tabell 1. Oversikt over innmeldte avvik 2016
Hele 2016
Klassifisering
Utdanningskvalitet
Læringsmiljø

Totalt NTNU
31
16

IME
2
0

IVT
2
1

HF
2
2

SVT
0
4

DMF
5
0

NT
2
2

AB
0
0

FLT
1
0

HH
0
2

FHS
2
1

FT
0
0

Forbedringsforslag
Totalt

1
48

1
3

0
3

0
4

0
4

0
5

0
4

0
0

0
1

0
2

0
3

0
0

Gjøvik Ålesund
1
14
0
4
0
1

0
18

Tabell 2. Oversikt over innmeldte avvik 2015
Hele 2015
Klassifisering
Utdanningskvalitet
Fysisk læringsmiljø
Psykososialt læringsmiljø
Forbedringsforslag
Totalt

Totalt NTNU
17
38
2
1
58

IME
5
3
0
0
8

IVT
2
1
0
0
3

HF
2
11
0
0
13

SVT
4
9
0
0
13

DMF
0
0
0
0
0

NT
4
14
2
1
21

AB
0
0
0
0
0

2

3. Avviste saker
Hvis rutiner i kvalitetssikringssystemet for utdanningskvalitet og læringsmiljø ikke følges opp, vil det være et avvik som kan meldes inn i avvikssystemet.
Saker skal derfor først meldes gjennom vanlige kanaler som er referansegruppe for det aktuelle emne, instituttledelse/fakultet eller tillitsvalgt i studentråd.
Hoveddelen av avviste meldinger er saker som eller er meldt feil, dvs. skulle vært meldt inn i systemet for e-vaktmester eller til orakel. Tabell 3 viser antall
avviste saker ut fra innmeldte saker i 2016. I 2015 ble 27 av 58 saker avvist (46.6%).

Tabell 3. Antall avviste saker ut fra innmeldte saker 2016
1. tertial 2016
2. tertial 2016
3. tertial 2016
Totalt 2016

Innmeldt
17
10
21
48

Hvorav avvist
11
3
6
20

41.7 % av
meldte saker
avvist

3

Avvikssystemet for studenter 3.tertial 2016
Tabell 4. Oversikt innmeldte avvik 3. tertial 2016
3. tertial 2016
Klassifisering
Utdanningskvalitet
Læringsmiljø
Forbedringsforslag
Totalt

Totalt NTNU
18
3
0
21

IME
1
0
0
1

IVT
1
0
0
1

HF
0
0
0
0

SVT
0
0
0
0

DMF
0
0
0
0

NT
0
1
0
1

AB
0
0
0
0

FLT
0
0
0
0

HH
0
0
0
0

FHS
2
1
0
3

FT
0
0
0
0

Gjøvik Ålesund
0
14
0
1
0
0
0
15

Tabell 5. Detaljert oversikt innmeldte avvik 3. tertial 2016
Fakultet
til
melder
IME

Saks ID

19279

Klassifisering

Utdanningskvalitet

Tema

Gamle eksamener på svensk

IVT
18148

Utdanningskvalitet

Manglende tilbakemelding på delvurdering

19271

Læringsmiljø

Oppførsel av ansvarlig på lab forårsaker
dårlig læringsmiljø

NT

Saksgang
Avvist av SME pga ikke lesbart innhold i melding.
Ba om at melder skulle legge inn melding på nytt.
Sendt direkte til fakultet. Faglærer har gitt
evaluering, og emnet evalueres. Instituttet er i
dialog med studentrepresentanter I forbindelse
med evalueringen.
Sendt direkte til fakultet. Øker ressurser til
labkurs, og forberedelser til labkurs bedres .

Status

Avvist

Lukket

Til
behandling

4

Ålesund
18044

18045

18207

Utdanningskvalitet

Utdanningskvalitet

Utdanningskvalitet

Pensum ikke samsvar med praksis –
sykepleie

Teori og praksis samsvarer ikkesykepleieutd og følger ikke rammeplan

Manglende plan for undervisning

Sendt direkte til fakultet. Fakultet mener det er
ingen grunn for endring av praksis i forhold til
denne eksamen.
Sendt direkte til Ålesund. Fakultet mener
studenter er teoretisk forberedt til
praksiseksamener og ser ingen grunn for endring
av praksis i forhold til denne eksamen.
Sendt direkte til Ålesund. Møte mellom
tillitsvalgte studenter fra klassen og dekan. Det er
iverksatt tiltak for å bedre kommunikasjon
mellom faglærer og timelærer.

Lukket

Lukket

Lukket

18208

Utdanningskvalitet

Manglende forelesning

Sendt direkte til Ålesund. Samme innhold (annen
melder) som 18207.

18209

Utdanningskvalitet

Manglende forelesning

Sendt direkte til Ålesund. Samme innhold (annen
melder) som 18207 og 18208

Lukket

18212

Utdanningskvalitet

Manglende forelesning

Sendt direkte til Ålesund. Samme innhold (annen
melder) som 18207, 18208 og 18209

Lukket

18213

Utdanningskvalitet

Manglende undervisning og informasjon

18214

Utdanningskvalitet

Mangelfull undervisning

18215

Utdanningskvalitet

Mangelfull undervisning

Sendt direkte til Ålesund. Foreleser er sykmeldt,
men vi bedre kommunikasjon med erstatter og
studenter.
Sendt direkte til Ålesund. Samme innhold (annen
melder) som 18207, 18208, 18209 og 18012
Sendt direkte til Ålesund. Samme innhold (annen
melder) som 18207, 18208, 18209, 18012 og
18014.

Lukket

Lukket

Lukket

Lukket

5

Ålesund

19352

19353

13354

13355

Utdanningskvalitet

Utdanningskvalitet

Utdanningskvalitet

Utdanningskvalitet

Forsinket sensur

Forsinket sensur

Forsinket sensur

Forsinket sensur

13356

Utdanningskvalitet

Forsinket sensur

20366

Læringsmiljø

Føler seg ikke hørt på programmet ved
spørsmål knyttet til tvunget gjentak av
emner/praksis etter gjenopptatte studier

18152

Fysisk læringsmiljø

Ikke-fungerende AV-utsyr

Utdanningskvalitet

Spørsmål på eksamen som ligger utenfor
pensum
Eksamen samsvarer ikke med pensum,

FHS

20371
20372

Utdanningskvalitet

Sendt direkte til Ålesund. Sensuren skal foreligge
første virkedag etter sensurfristen, som ikke er
overgått.
Sendt direkte til Ålesund. Sensuren skal foreligge
første virkedag etter sensurfristen, som ikke er
overgått.
Sendt direkte til Ålesund. Sensuren skal foreligge
første virkedag etter sensurfristen, som ikke er
overgått.
Sendt direkte til Ålesund. Sensuren skal foreligge
første virkedag etter sensurfristen, som ikke er
overgått.
Sendt direkte til Ålesund. Sensuren skal foreligge
første virkedag etter sensurfristen, som ikke er
overgått.

Avvist

Avvist

Avvist

Avvist

Avvist

Sendt direkte til Ålesund.Tiltak sendt til
instituttleder.

Til
behandling

Sendt direkte til fakultet. Utsyret ordnet og
fungerer.

Lukket

Sendt direkte til fakultet.

Nytt

Sendt direkte til fakultet.

Nytt
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SAK 05/ 17 LÆRINGSMILJØUTVALGET 2017
LMU ved NTNU består av ti faste medlemmer med personlig vara, hvorav fem representanter fra ansatte. Ansatte i LMU fordeles på følgende vis; tre
ansatterepresentanter fra ledelsen ved NTNU i Trondheim, samt en ansattrepresentant fra henholdsvis ledelsen ved NTNU i Gjøvik og Ålesund. I 2017 vil
LMU ledes av student ved NTNU. LMU skal ha to underutvalg, ett ved NTNU i Gjøvik og ett ved NTNU i Ålesund. Rektor skal oppnevne nye
ansattrepresentanter i LMU og lokale underutvalg, mens studentrepresentanter oppnevnes av sentralt og lokalt studentdemokrati. Ansattes representanter
oppnevnes for to år. Rektor har delegert til viserektorene ved henholdsvis Gjøvik og Ålesund å utnevne representanter for ansatte i underutvalgene.
Ansattrepresentant
Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning (nestleder)
Gunnar Bendheim, seksjonssjef, studie- og forskningsseksjonen, fakultet for
økonomi
Lindis Burheim, eiendomssjef
Jørn Wroldsen, viserektor, NTNU i Gjøvik
Tove Havnegjerde, instituttleder, institutt for biologiske fag i Ålesund
Studentrepresentant
Lars Bjørnar Vist (kalenderår), leder av LMU
Stig Martin Liavåg (kalenderår)
Nirjua Sivakumar (studieår)
Ole Jakob Oosterhof (studieår – leder lokalt underutvalg Gjøvik)
Bjørnar Belsvik (kalenderår - leder lokalt underutvalg Ålesund)
Observatører
Anne Elisabeth Holte (AMU)
Espen Munkvik (SiT)
Reidar Angell Hansen, tilretteleggingstjenesten
Jorunn Alstad, universitetsbiblioteket

Personlig vararepresentant
Hallstein Hemmer, nestleder utdanning, institutt for materialteknologi
NN
NN
Torbjørn Eriksen Kravdal, universitetslektor, institutt for vareproduksjon og
byggteknikk
Marianne Vinje, seksjonsleder, seksjon for utdanning i Ålesund
Personlig vararepresentant
Magnus Johannessen
NN
Lars Føleide
Anders Martinsen
Jone N. Knoph

Espen Holm, SiT
Bjørg Næss Frost, tilretteleggingstjenesten
Harald Bøhn, universitetsbiblioteket

Lokalt underutvalg – Gjøvik
Ansattrepresentant
Jørn Wroldsen, viserektor
Knut Wold, førsteamanuensis, institutt for elektroniske systemer
Marianne Skistad, universitetslektor, institutt for helsevitenskap
Studentrepresentant
Ole Jakob Oosterhof (leder)
Anders Martinsen
Tonje Wei Fiskvik
Observatør
Arne Mo (SiT)
Marte Tidemann Skappel (SiT)
Anne Anker Bolstad (studentprest)
Ove Asmund Putten (drift campus Gjøvik)
Marit Aileen Fjeld Brandsnes (avdeling for teknologistøttet læring)
Mona Holmen (biblioteket)

Personlig vararepresentant
Torbjørn Eriksen Kravdal, universitetslektor, institutt for vareproduksjon og
byggteknikk
Hilde Bakke, rådgiver, institutt for informasjonssikkerhet og
kommunikasjonsteknologi
Randi Tosterud, førsteamanuensis, institutt for helsevitenskap
Personlig vararepresentant
Randi Mykkeltveit Terjesen

Marte Tidemand Skappel (SiT)

Lokalt underutvalg – Ålesund
Ansattrepresentant
Tove Havnegjerde, instituttleder, institutt for biologiske fag (nestleder)
Bente Alm, universitetslektor, institutt for biologiske fag
Mark Pasquine, førsteamanuensis, institutt for internasjonal forretningsdrift
Studentrepresentant
Bjørnar Belsvik (leder)
Alida Midbøe
Jone N. Knoph
Observatør
Ola Sture (drift)
Rolf Viddal (SiT)

Personlig vararepresentant
Marianne Vinje, seksjonsleder, seksjon for utdanning i Ålesund
Arne Styve, universitetslektor, institutt for IKT og realfag
Bente Schei Skagøy, seksjonssjef, institutt for helsevitenskap
Personlig vararepresentant
Jone N. Knoph (vara til LMU)
Trygve Årsvold
Asgeir Vinkenes
Vararepresentant
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NTNU i Ålesund
Studie- og forskningsseksjonen

Dato

Referanse

19.01.2017

2016/28040/MAHB

Møtereferat
Til stades:

Tove Havnegjerde, Jone N. Knoph, Bente Alm, Bjørnar Belsvik, Mark Pasquine

Forfall:

Alida Midtbøe, Sit v/ Rolf Viddal, Drift v/ Olav Sture

Kopi til:
Gjeld:
Møtetid:

SAK 13/16

Referat LMU underutvalg i Ålesund 12.01.2017
1400

Møtestad:

A434

BYTTE AV LEIAR I LMU og uLMU

Det er leiarskifte frå tilsett til student i 2017. Studentrepresentant Bjørnar Belsvik tek over som leiar av
underutvalet for LMU i Ålesund, medan Tove Havnegjerde vert nestleiar.
SAK 14/16

RAPPORTERING LMU
Det er laga eit utkast til årsrapport frå underutvalet til LMU i Ålesund som vart gått gjennom
på møtet. Basert på tilbakemeldingane vart det laga ein endeleg årsrapport frå underutvalet
som vart sendt vidare til sekretær Kjersti Møller for LMU og felles årsrapport.

VEDLEGG: Årsrapport frå underutvalet i Ålesund, studieåret 2015/2016
SAK 15/16

EVENTUELT

Samansetting av uLMU, når er det val av nye tilsettrepresentantar?

Postadresse
Posboks 1517
6025 ÅLESUND

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@alesund.ntnu.no
http://www.ntnu.no

Besøksadresse
Larsgårdsvegen 2

Telefon
+47 73 59 50 00

Saksbehandlar
Marielle Ryste Hauge

Telefaks
+47

Tlf: +47

All korrespondanse i samband med saksbehandling skal adresserast til den aktuelle eininga ved NTNU og ikkje direkte til
einskildpersonar. Ved kontakt ver vennleg å gi opp referanse.

1 av 2

NTNU i Ålesund
Studie- og forskningsseksjonen

Dato

Referanse

25.11.2016

2016/28040/MAHB

Møtereferat
Tove Havnegjerde, Jone N. Knoph, Bente Skagøy (vara), Asgeir Vinkenes
Til stades:

(vara), Sit v/ Rolf Viddal

Forfall:

Bjørnar Belsvik, Alida Midtbøe, Bente Alm, Mark Pasquine

Kopi til:
Gjeld:
Møtetid:

SAK 06/16

Referat LMU underutvalg i Ålesund 17.11.2016
1000

Møtestad:

F420

REFERAT OG SAKSLISTE

Vedlegg 1: Referat frå møte i underutvalet til LMU i Ålesund 23.08.2016
VEDTAK: Referat og saksliste vart godkjent.
SAK 07/16

EVENTUELT 23.08.2016
På førre møte vart det meldt inn at studentane ønskjer ei lengre pause mellom 4. og 5.
førelesingstime. Ønsket er meldt vidare til timeplanleggar Malene Haahr ved NTNU i
Ålesund, ho vil ta saka vidare til gruppa for timeplanlegging og rapportering. Alternativt kan
også dette meldast inn som eit avvik av studentane.

SAK 08/16

ORIENTERINGSSAK: RØYKEOMRÅDER VED NTNU I ÅLESUND
Studenttinget i Ålesund valgte nye studentrepresentantar 26. oktober. Alida Midtbøe held
fram som studentrepresentant. I tillegg er Jone N. Knoph valgt frå vararepresentant til fast
studentrepresentant og Bjørnar Belsvik er tredje studentrepresentant i underutvalet til LMU.
Vidare er Trygve Årsvold og Asgeir Vinkenes valgt inn som vararepresentantar i underutvalet
til LMU i Ålesund.

SAK 09/16

LMU-FORUM I TROMSØ 20. OKTOBER 2016
Tove Havnegjerde og Alida Midtbøe deltok på LMU-forumet i Tromsø, der spørsmålet var
om LMU har utspelt rolla si. Lenke til nettsida: http://universell.no/lmu/lmu-forum/lmuforum-2016-i-tromsoe/
Tove Havnegjerde orienterte: Det kan opplevast som om det er forvirring om rolla til LMU,
då utvalet kun skal vere rådgivande og ikkje operativt. Henrik Mærsk har gitt ut boka

Postadresse
Posboks 1517
6025 ÅLESUND

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@alesund.ntnu.no
http://www.ntnu.no

Besøksadresse
Larsgårdsvegen 2

Telefon
+47 73 59 50 00

Saksbehandlar
Marielle Ryste Hauge

Telefaks
+47

Tlf: +47

All korrespondanse i samband med saksbehandling skal adresserast til den aktuelle eininga ved NTNU og ikkje direkte til
einskildpersonar. Ved kontakt ver vennleg å gi opp referanse.
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«Arbeidsglede i nedgangstider. 7 tiltak som sikrer at omstilling gir fremgang.» Denne er
tilgjengeleg på nettet: www.merefremgang.no/gratis-ebok
Kjersti Møller frå NTNU holdt eit innlegg om LMU har utspelt rolla si, sjå vedlegg for
presentasjonen.
Vedlegg 2: Presentasjon Kjersti Møller

SAK 10/16

TRENINGSSENTER I UNDERETASJEN AV NTNU I ÅLESUND
Rolf Viddal frå Sit orientere om saka. SiT ønskjer å lage treningssenter i kjellaren av
hovudbygget til NTNU i Ålesund, som både studentar og tilsette kan bruke. Ønsket er å lage
eit «rom i rommet» slik at ein har moglegheit til å gå gjennom kjellaren og få tilgang til andre
rom utan å måtte gå gjennom treningssenteret. Før det kjem på plass må nokon punkt bli
avklart/funne ei løysing på, i sær dei to første punkta:
- Alternativ plassering til oppbevaringsskapa som står i kjellaren. Det kan også vere eit
alternativ å redusere høgda på skapa, noverande skap er ca. 1 meter høge, men desse
utnyttar ikkje plassen særleg effektivt.
- Godkjenning frå Sivilforsvaret.
- Lufttilgang
- Opningstider

Sak 11/16

MØTE I LMU 20.01.2017
Underutvalet til LMU i Ålesund held eit møte 11. januar kl. 1215, møtet vert på 1 time.
Føremålet er å gå gjennom saker som skal inn til AU, deretter LMU 20. januar 2017.
Neste møte i LMU ved NTNU vert fredag 20. januar kl. 0900. Videokonferanserommet F313
vert reservert til møtet etter nyttår. Ei av sakene vert rapportering frå LMU til styret ved
NTNU.

SAK 12/16

EVENTUELT

Melde inn rolleavklaring for LMU/uLMU til AU.

Møteprotokoll

Læringsmiljøutvalget HiG

Dato: 06.01.2017
kl. 12:00 – 13:30
Sted: Møterom HiGB-314
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som møtte:
Funksjon:
Representerer
Ole-Jacob Oosterhof
Medlem-nestleder
Student – SP
Knut Wold
Medlem
Ansatt - TØL
Marianne Skistad
Medlem
Ansatt - HOS
Jørn Wroldsen
Medlem
Viserektor
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som ikke møtte:
Gro Iren Kvanli Dæhlin
Tonje Wei Aanes Fiskvik
Anders Martinsen
___________________________________________________________________________
Varamedlemmer som møtte:
___________________________________________________________________________
Andre/øvrige (observatører) inviterte:
___________________________________________________________________________
Saksliste:
___________________________________________________________________________
Sekretær ønsket velkommen til årets første møte i lokalt LMU ved campus Gjøvik.
001/2017

Innkalling til dagens møte, og møteprotokoll fra 06.09.2016 – godkjent
uten bemerkninger.

002/2017

Konstituering av ny leder og erstatningsmedlem for Gro I. K. Dæhlin som
trer ut av lokalt LMU p.g.a. fusjonen og ny organisering.
Ole-Jacob Oosterhof ble enstemmig valgt til ny leder av lokalt LMU ved
campus Gjøvik. I 2017 skal LMU’ene i NTNU ledes av studentrepresentant.
Studentparlamentet i Gjøvik har valg etter studieår og ikke kalenderår, så
her må det gjøres nyvalg før sommeren 2017.
Viserektor Jørn Wroldsen ønskers velkommen som nytt medlem!
Ove A. Putten forespørres som ny observatør fra seksjon for Drift
Mona Holmen forespørres som ny observatør for bibliotektjenesten.

003/2017

Medlemmenes funksjonstid – valgperioder
Dette avklares etter møte i sentralt LMU, og blir sak på neste lokale LMU.

004/2017

Rapportering til sentralt LMU og den samlede årsrapporten
Sekretær sender over referatet fra møtet til sekretær i sentralt LMU.
Sekretær oversender sentrale punkter fra høst 2015 og vår 2016 som
innspill til årsrapporten.

005/2017

Punkter/tilbakemeldinger å jobbe videre med i 2017
Felles tilbakemeldinger fra Kvalitetsseminaret 2016 ble gjennomgått,
sekretær adresserer tema/problematikk til de respektive ansvarlige/
grupper og/eller enkeltpersoner. Listen over disse punktene vil bli vedlegg
til neste møte i lokalt LMU.
Oppfølgingssaker fra møtet 06.09.2016 gjennomgås i «arbeidsmøte» for
ny LMU leder og sekretær, og kommer som saker i løpet av våren 2017.01.1

006/2017

Eventuelt
Campusutvikling (som er en av oppfølgingssakene fra 06.09.16) er viktig
for både studenter og ansatte ved campus Gjøvik. Det ønskes en sterkere
orientering/involvering i nybygget, og brukerkoordinator Odd Thomas
Olavsen vil bli kontaktet og invitert til et eget møte om N-bygget.

NTNU campus Gjøvik, 12.01.2017
Kari Solfrid Lauritzen

