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Resultater fra spørsmål om 
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Studiebarometeret for fagskolestudenter - våren 2020

• Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet - første gang gjennomført i fullskala 2018

• Spørreundersøkelsen 2020:

• Svarprosent: 41% (2020) 45% (2019) 43% (2018)

• Svar fra nesten 7000 studenter ved over 600 utdanningstilbud 67 fagskoler

• Undersøkelsen sendt ut 16. april, fem uker inn i nedstengingen av fagskolene.

• Spørsmål om hvordan koronapandemien påvirket studentene og hvordan de opplevde at fagskolene 

håndterte konsekvensene av pandemien.

• Mer om undersøkelsen: www.studiebarometeret.no/fagskole

http://www.studiebarometeret.no/fagskole
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Undervisningen er vesentlig endret som en følge av koronakrisen – vår 20 
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Koronakrisen har påvirket hverdagen min på en måte som gjør at det er 
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Hvordan har koronakrisen påvirket studiesituasjonen?
Tilbakemeldinger fra studenter som vurderte å slutte på utdanningen vår 2020

«Nettundervisningen er lite motiverende»

• Det var en grunn til at man valgte undervisning på campus

• Nettundervisning er ensomt – savner medstudenter og lærere

«Man lærer ikke like mye i nettundervisningen»

• Det er vanskelig å spørre lærere eller medstudenter om hjelp over nett. 

• Flere savner veiledning.

«Utfordringer på privaten»

• Hjemmeskole og hjemmebarnehage gjorde det vanskelig å følge progresjonen i studiet

• Flere har hatt mer å gjøre på jobb, eller hatt en samboer med mer å gjøre på jobb



Hvordan har fagskolene taklet situasjonen? – vår 2020
I hvilken grad opplever du at?

Skala:
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Du fikk nødvendig informasjon av fagskolen om hvordan
koronakrisen vil påvirke studiehverdagen din

Fagskolen fikk raskt på plass en løsning for
nettundervisning

De tekniske løsningene for nettundervisningen fungerer
godt

Kvaliteten på nettundervisningen er god

Du får et læringsutbytte som er minst like godt som det
du ville fått dersom det ikke var en koronakrise

Du har nødvendig utstyr for å gjennomføre
arbeidsoppgavene dine (PC-utstyr, programvare,

verktøy, materialer o.l)

Campus Samling Nett



Hva svarte studentene i høstens undersøkelse?
Gjennomsnitt på enkeltspørsmål blant studenter som svarte både på undersøkelsen våren 2020 

og høsten 2020 
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Du har nødvendig utstyr for å gjennomføre
arbeidsoppgavene dine (PC-utstyr, programvare,

verktøy, materialer o.l)

Du får et læringsutbytte som er minst like godt som
det du ville fått dersom det ikke var en

koronapandemi

Kvaliteten på nettundervisningen er god

De tekniske løsningene for nettundervisningen
fungerer godt

Du får nødvendig informasjon av fagskolen om
hvordan koronapandemien påvirker

studiehverdagen din
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Instruksjon til gruppearbeid 1

• Dere skal snakke sammen i 10 minutter og forsøke å komme på noen svar på følgende spørsmål

• Hva kan forklare endringene i studentenes svar fra våren til høsten?

• En av dere (ev. flere) må bruke PC eller mobil til å gå inn på www.menti.com og skrive koden:

• 65 63 35 4

• Her kan dere legge inn deres svar. Dere kan avgi flere svar.

• I chatten finner lenke til dokument med denne instruksjonen og figurene som nettopp har blitt vist.

• Når det er ett minutt igjen av gruppearbeidet vil dere få opp varsel om dette. Dersom dere da ikke har 
skrevet inn noen svar ber vi dere gjøre det med en gang varselet kommer opp.

http://www.menti.com/






Resultater fra 

oppfølgingsundersøkelse om 

koronapandemien - høsten 2020



Kort om oppfølgingsundersøkelsen – høsten 2020

• Sendt ut til 1250 studenter i oktober - 471 studenter svarte (38 %)

• Kun sendt til studenter på stedbaserte utdanninger (campus) og samlingsbaserte utdanninger med 

nettstøtte (samling)

• Ikke sendt til studenter som etter planen skulle fullført utdanningen til sommeren

• Flere av vårens spørsmål ble gjentatt i høst – det ble også lagt til noen nye spørsmål



Måten undervisningen har blitt gjennomført på i høst 

fungerer fint for meg - høst 2020

3,9 3,9

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Campus Samling

Skala:

1 (Ikke enig)

2

3

4

5 (Helt enig)



Hvilke grupper har hatt fysisk undervisning som vanlig 

høsten 2020?
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Måten undervisningen har blitt gjennomført på i høst 

fungerer fint for meg – høst 2020
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Endring i gjennomsnittverdier fra V20 til H20
Inkluderer kun svar fra personer som har svart på samme spørsmål både V20 og H20
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Du får et læringsutbytte som er minst like godt som det 

du ville fått dersom det ikke var en koronapandemi
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Du får et læringsutbytte som er minst like godt som det 

du ville fått dersom det ikke var en koronapandemi
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Instruksjon til gruppearbeid 2

• Dere skal snakke sammen i 10 minutter og forsøke å komme på noen svar på følgende spørsmål

• Basert på resultatene i høstens undersøkelse: Hva ser dere som de største 

utfordringene for fagskolene i tiden framover?

• En av dere (ev. flere) må bruke PC eller mobil til å gå inn på www.menti.com og skrive koden:

• 65 63 35 4

• Her kan dere legge inn deres svar. Dere kan avgi flere svar.

• I chatten finner lenke til dokument med denne instruksjonen og figurene som nettopp har blitt vist.

• Når det er ett minutt igjen av gruppearbeidet vil dere få opp varsel om dette. Dersom dere da ikke har 

skrevet inn noen svar ber vi dere gjøre det med en gang varselet kommer opp.

http://www.menti.com/






• Eksterne utfordringer - lockdown

• Behov for digitale alternativer –

studenter i karantene/syke

• Mental helse, stress og lite sosial 

kontakt

• Studenter som vurderer å slutte

• (Om)prioritere hvem som får fysisk 

undervisning

• Undervisningsopplegg som er 

tilgjengelig for alle

• Ta kontakt, se og følge opp 

studentene

• Økt digital kompetanse og bevissthet 

rundt digitale løsninger

• Studentdemokratiet!!

Potensielle utfordringer og mulige løsninger

-fra et studentperspektiv


