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Oppdrag for Kunnskapsdepartementet:

• Hvordan har institusjonene, studentene og de 
ansatte håndtert Koronasituasjonen?

• Hvordan har situasjonen påvirket undervisning, 
forskning og andre aktiviteter?

• Er det forskjeller mellom institusjoner, fag, 
grupper av studenter og ansatte?

• Hva er eksempler på gode og dårlige løsninger?

• Hvilke lærdommer kan vi trekke på kort og lang
sikt?

• Et nasjonalt overblikk på situasjonen



Metoder og veivalg

Undersøkelsen baserer seg på

• spørreundersøkelser (studenter og faglig ansate)

• intervjuer og samtaler (også administrasjon)

• dokumentstudier

• metaanalyser av andre undersøkelser.

Noen veivalg:

• Spørreundersøkelsene handler mest om våren 2020

• Nåsituasjonen og framtiden dekkes mest av intervjuer

• Dypdykk i tre case-institusjoner

• Åpen prosess – webinar om foreløpige funn



Spørreundersøkelser

Modul i Studiebarometeret

2020

Undersøkelse til faglig ansatte

Undersøkelser i 
norsk skole

Undersøkelser i 
Norden…?

Institusjonenes 

egne og andre 

undersøkelser



Spørreundersøkelser: Tema og typer

Tema Studenter Ansatte
Digital erfaring/praksis/kompetanse før Korona

Hjemmesituasjon (tid og rom til å jobbe hjemme)

Undervisningstilbud og oppfølging

Undervisningskvalitet/faglig utbytte 

Deltakelse i undervisning

Eksamen

Forskning

Formidling og utadrettet virksomhet

Kompetanseheving, nytenkning, kunnskapsdeling

Doktorgradsstudenter: Progresjon mv

Psykososiale forhold (ensomhet, økonomi etc.)

Tidsbruk

Tanker om framtidig digital hverdag



Foreløpige funn og hypoteser

• Sektoren var teknisk forberedt, men mentalt mindre forberedt på digital hverdag

• Imponerende dugnad, men stor grad av digitale nødløsninger våren 2020

• Studentene er etter forholdene godt fornøyd med tilbudet, men mindre med…

• Faglig utbytte

• Egen motivasjon og deltakelse

• Mangel på sosial omgang og fysisk kontakt

• Store forskjeller mellom fag, spesielt teori vs. lab- og utstyrskrevende fag

• Hjemmesituasjon og omsorgsoppgaver har hatt stor betydning

• Framover: Digitale løsninger i kombinasjon med fysisk undervisning og samarbeid



Faser og status i prosjektet

• Har samlet og sammenstilt andre relevante
undersøkelser

• Gjennomført eksplorative intervjuer og samtaler

• Spørreundersøkelse til studentene i 
Studiebarometeret oktober/november

• Spørreundersøkelse til faglig ansatte sendes ut
medio november

• Gjennomfører intervjuer og case-studier 
november/desember

• Analyse og sammenstilling: desember-februar 2021
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