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Dagens presentasjon

• Del 1 – medvirkning i Studiebarometeret for fagskolestudenter (Kristoffer)

• Presentasjon av resultater fra SBF22 og oppfølgingsundersøkelse til fagskolestudentene 

• Del 2 – ONF om medvirkning i fagskolene (Henning)

• Hvordan styrke studentmedvirkningen i en sektor i endring?

• Avslutningsvis: innspill, kommentarer og erfaringsdeling fra salen



Medvirkning i 

Studiebarometeret for 

fagskolestudenter

• Spørsmålene om medvirkning – batteriet med lavest 
gjennomsnitt (3,6)

• Spørsmål om studentdemokratiet har også høy «vet ikke»-
andel

• Oppfølgingsundersøkelse for å undersøke temaet nærmere: 

• Tilretteleggelse for medvirkning

• Kjennskap til systemer og muligheter for medvirkning

• Faktisk deltagelse i studentdemokratiet 

• Årsaker til lav deltagelse/tilfredshet

• Hva kan gjøres?
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SBF 2022 - medvirkning
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Studentenes mulighet for å gi tilbakemelding på innhold og opplegg i studiet

Hvordan studentenes innspill og forslag til forbedringer blir fulgt opp

Hvordan fagskolen tilrettelegger for medvirkning gjennom
studenttillitsvalgte, lokalt studentråd etc.
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SBF 2022 - medvirkningsspørsmålene over tid

Hvor tilfreds er du med:
N, 

2022 2019 2020 2021 2022

Studentenes mulighet for å gi tilbakemelding 
på innhold og opplegg i studiet

8116 3,7 3,8 3,6 3,7

Hvordan studentenes innspill og forslag til 
forbedringer blir fulgt opp

7391 3,5 3,5 3,3 3,5

Hvordan fagskolen tilrettelegger for 
medvirkning gjennom studenttillitsvalgte, 
lokalt studentråd etc.

6574 3,6 3,7 3,5 3,6

Medvirkningsindeks
3,6 3,7 3,5 3,6



SBF 2022 – medvirkning – andel «vet ikke», fordelt på 

utdanningsform
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Så graver vi litt dypere…



Tilretteleggelse
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Studenttillitsvalgte

Innspill og tilbakemeldinger på innhold i studiet (f.eks.
evaluering)

Mulighet for å påvirke innholdet i studiet eller
enkeltemner

Lokalt studentråd, utvalg, e.l.

Jeg vet ikke noe om  studentmedvirkning ved
fagskolen min

Annet - vennligst spesifiser:

«Hvilke av følgende former for studentmedvirkning er det 
tilrettelagt for på fagskolen din?»



Hva mener studentene er viktigst?
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Deltagelse – omfang
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Deltagelse – hinder
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Jeg har ikke tid på grunn av jobb

Jeg har ikke tid på grunn av andre forpliktelser i
privatlivet (familie, etc.)

Jeg har ikke tid på grunn av arbeidsmengden i studiet

Jeg vet ikke hvilke muligheter jeg har for å delta i
studentdemokratiet

Jeg ser ikke nytten av å delta i studentdemokratiet

Andre - vennligst spesifiser:

Det finnes ikke gode muligheter for medvirkning ved
min fagskole

Hva, om noe, hindrer deg i å engasjere deg i 
studentdemokratiet? 



Hvordan få flere til å delta? Hvordan øke tilfredsheten? 

Studentenes tilbakemeldinger.

• Hvordan gjøre det mer aktuelt å delta? 

• Bedre informasjon. 

• Hva skal til for å øke tilfredsheten? 

• At man blir tatt på alvor / lyttet til;

• Hyppigere / større grad av kontakt; 

• Faktisk oppfølging av innspill og; 

• Informasjon om hva som ev. gjøres, hvilke prosesser som foregår (og resultatene av disse) + 
hvordan man kan bidra / delta



Hva sier disse tallene oss? 
Og hvordan kan vi styrke 
studentmedvirkningen i en sektor i endring?
Henning Skau
Leder 
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter



Hva sier tallene oss?

• Like resultater fra år til år

• Høy «vet ikke» andel

• Studenttillitsvalgte samt innspill og evalueringer er viktig

• Hinder for deltakelse – HYU studenten? 
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Hvordan kan vi styrke studentmedvirkningen?

•«Low hanging fruits»

• Informasjon

• Innspill og evaluering - Oppfølging

•Tilrettelegging

•Bruk ONF – Kurs – Foredrag 



Fra salen: 

•Kjenner fagskolene seg igjen?

•Perspektiver og erfaringer? 

•Hvordan kan vi styrke studentmedvirkningen i 

fagskolene? 




