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Strategi 2030 - Studentstemmer 

Gjennom strategiprosessen er det identifisert et behov for å trekke studentene tettere inn i 

strategiarbeidet, både på kort og lang sikt.  

UiOs ledelse ønsker en prosess som sikrer studentene en rolle som reell høringsinstans og der studentenes 
stemme blir hørt. Etter diskusjon med dekanene og i samråd med studiedekanene har UiOs ledelse derfor 
lagt rammene for et prosjekt som starter våren 2019 og som fullføres høst 2019. 
 
Fakultetene bes om å gjennomføre strukturerte samtaler med studentene ved egen enhet med mål om å få 
kunnskap om hvordan de erfarer/opplever UiO, og hvilke prioriteringer studentene vektlegger for neste 
strategiperiode. Vedlagte intervjuguide skal benyttes for å sikre muligheten til å oppsummere på tvers av 
institusjonen. Hvorvidt det er ytterligere spørsmål det enkelte fakultet ønsker å stille egne studenter til 
eget bruk, er opp til det enkelte fakultet.  
 
Fakultetene bes levere inn rapport.  
1. juni – Rapport fra samtaler med representanter fra Studentutvalg og Programutvalg. 
24. september – Rapport fra samtaler med studenter som ikke allerede er aktive i studentpolitikken. 
 
Rapportene skal inneholde et sammendrag av gjennomførte intervju støttet opp med kvantitative data. 
Dersom fakultetene ønsker å diskutere mulige utplukk av kvantitative data, kan Studieavdelingen bistå som 
samtalepartner. 
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Vedlegg: Intervjuguide – strukturerte samtaler. 
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Intervjuguide til strukturerte samtaler 

 

Vi anbefaler at fakultetene 
• Fokusere på noen overordnede temaer i stedet for å forsøke å «dekke alt» 
• Problemfokus bør styre diskusjonen: Hva er det viktig å adressere? 

– Tilbakemelding – det evige problemet 
– «Student experience» – læringsopplevelsen, ikke «tilbudet»  

• Tenke ulike behov som kan svares ut 
– Rapport til strategiprosessen 
– Utvikling av lokal kvalitet, revidering av lokalt kvalitetsarbeid 
– Synliggjøring av «student experience» - hvordan er det å studere ved UiO – bruke 

sitater i profilering, i kommunikasjon med nye studenter, et 
 

Mulige fokusgrupper:  

 Studentutvalg 

 Programutvalg 

 Studenter som ikke allerede er aktive i studentpolitikken  
 

 

Temaer som skal dekkes i gruppeintervjuene 

 Hvilke arbeidsformer har vært framtredende i studiet? Hva er deres erfaringer med disse?  
o Former for tilbakemelding underveis: Fra faglærere, fra medstudenter, 

egenvurderinger 
o Kontakt med faglærere og fagmiljø  
o Kontakt knyttet til undervisningen (former og omfang) 
o Kontakt utenfor undervisningen: Seminarer, deltakelse i forskningsprosjekter, andre 

former for deltakelse i fagmiljøet 

 Hvordan vil dere beskrive egen faglig/sosial tilhørighet og utvikling siden studiestart?  
o Hvordan har dere selv lagt opp arbeidet med studiet?  
o Beste og verste opplevelsen av å være student ved UiO? 
o Hva motiverer deg som student ved UiO? 

 Fremtidsvisjon for studieprogrammet  
o Ønskelige arbeidsformer (inkl. digitalisering)? Grad av tverrfaglighet? Kopling til 

praksis? 
 
 
 
Organisering, rapportering og bruk. 
 

 Hvem skal intervjue? 
o Bør være en mest mulig «nøytral» person som studentene kan ha tillit til, men som 

også kjenner studiemiljøet/programmet 

 Hvem skal intervjues?  
o Blanding av 1-2 års + 4-5 års studenter, gjerne i en og samme gruppe 
o 5-7 stk. max,  
o begge kjønn representert 

 5-6 sider rapport fra hvert fakultet 



o Rapport strukturert etter de tre punktene 
o Trender OG mangfold 
o Hver rapport har med 5-6 sitater fra intervjuene – «take home message»  

 UiO sentralt: 
o Skriver sammen innspill til Strategiprosess 
o Bruker innspillene til revideringsprosess av UiOs kvalitetssystem 

 


	studentstemmer
	studentstemmer_intervjuguide

