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Undersøkelsens bakgrunn og formål
Bakgrunn
COVID-19 krisen  Umiddelbar endring fra fysisk undervisning til
«emergency remote teaching and online learning» Hodges et al. (2020)

Stor omstilling i undervisningen  Hvordan opplevde studentene 
undervisningskvaliteten?

Formål 
Å få vite hvordan vi kan bli bedre til å møte behovene som har 
oppstått i kjølvannet av Covid-19-krisen



Undervisningskvalitet

Undervisningskvalitet – et begrep med mange fasetter

Denne studien: 
En bred forståelse av begrepet undervisningskvalitet med 
fokus på:

1) informasjon og støttestrukturer 
2) tilrettelegging for gode motivasjons- og 

læringsprosesser 



Om undersøkelsen

Utvalg: 
Undersøkelsen ble distribuert 
digitalt i månedsskiftet 
april/mai 2020. Frist 15.5.

2204 studenter besvarte hele 
undersøkelsen (83 besvarte den 
engelske varianten)

Ingen sosiodemografisk 
informasjon om studentene

Fordeling av studentene på 
universitetets studier:
• Bachelor: 51,8%
• Master: 28,1%
• Årsenhet: 5,7%
• Enkeltemne: 3%
• Studium for 

utvekslingsstudenter: 1,2%
• Etter- og videreutdanning: 

9,2%
• Annet: 1%

Items (Dalehefte, 2020):

Del 1
Spørsmålene om informasjon 
og støttestrukturer har 
bakgrunn i administrative 
interesser ved UiA

Del 2
Spørsmålene om 
undervisningskvalitet ble 
avledet av teorier om læring og 
motivasjon (Prenzel, 1997; Deci & Ryan, 1985)



1. Informasjon og støttefunksjoner

1.1 Informasjon om… 
1. endringer i oppmøte
2. eksamen
3. bibliotek
4. praksis
5. digital omstilling
6. tilstedeværelse
7. IT-støtte

1.2 Digitale utfordringer
1. nettproblemer
2. behov for teknisk støtte

1.3 Undervisningsformer
1. opplevd undervisningsform
2. foretrukket undervisningsform



Deskriptive funn

• Studentene har følt seg ganske godt informert, 
men…

• 37% har opplevd tekniske utfordringer 

• 16,5% har hatt behov for å kontakte IT-støtte minst 
en gang

• 22% har trengt hjelp av andre for å følge 
undervisningen

• 47% har opplevd bekymring for at det tekniske ikke 
skal virke i avgjørende øyeblikk

• Studentene har opplevd asynkron og synkron 
undervisning i omtrent like stor grad

Del 1: Informasjon og støttefunksjoner



Deskriptive funn

Del 2: 

Opplevelse av undervisningen, rammebetingelser og læringsutbytte



2. Opplevelse av undervisning, 
læringsutbytte og rammebetingelser 
2.1 Opplevelse av … 
1. relevans i undervisningen
2. undervisningskvalitet
3. undervisernes involvering
4. støtte til kompetanseutvikling
5. autonomi-støtte og medvirkning
6. sosial tilhørighet

Teorigrunnlag: Prenzel, 1997; Deci & Ryan, 1985

2.2 Utbytte av studium og 
undervisning
1. Motivasjon
2. Læringsutbytte
3. Digital interesse og kunnskap

2.3 Rammebetingelser for læring
1. Helse relatert til studium
2. Kompatibilitet studium med 

arbeids- og privatliv



Opplevelse av undervisning, læringsutbytte og rammebetingelser 





Sammenheng mellom opplevd undervisning og motivasjon/læringsutbytte 

studentenes  
opplevelse av … 

relevans  
α =.80 

kvalitet 
α=.88 

undervisernes 
interesse  
α=.74 

kompetanse-
støtte  
α=.83 

autonomi 
α=.79 

sosial 
integrering   
α=.77 

motivasjon 
 α=.86 

.61** .63** .48** .50** .52** .46** 

læringsutbytte   
α=.83 .76** .77** .57** .63** .65** .49** 

 



Oppsummering
Del 1: Informasjon og støttesystemer 
• Fungerte forholdsvis bra, studentene følte seg noe mindre informert om bibliotekets tilbud 

og digitale støttefunksjoner
• De fleste studenter rapporterte ikke om digitale problemer. Men en relativt  stor andel 

bekymret seg for at det digitale kanskje ikke kom til å fungere
• Asynkron og synkron undervisning forekom i nesten like stor grad
• Studentene ønsket seg aller mest undervisning på campus, dernest foretrakk de asynkron 

fremfor synkron undervisning

Del 2: Opplevelse av undervisning, motivasjon og læringsutbytte
• 91% av studentene berettet at betingelsene for motivasjon og læring var tydelig dårligere 

enn før!
• Særlig studentenes manglende opplevelse av muligheter til å kunne oppleve sosial 

tilhørighet må betegnes som kritisk
• Studentene opplevde å ha fått høyere digital kompetanse og interesse i denne perioden 



Diskusjon
• Funnene må interpreteres ut fra vårens «nød-digitalisering» av undervisningen

• Funnene viser at vi i gjennomsnitt ikke klarte å legge til rette for en undervisningskvalitet på samme 
nivå som før Corona på tidspunktet i vårsemesteret. 91% av studentene opplevde dårligere 
læringsutbytte

• Positive sammenhenger mellom opplevelsene av de seks betingelsene (relevans, kvalitet, 
engasjement, sosial tilhørighet, kompetanse- og autonomistøtte (Prenzel, 1997; Deci & Ryan, 1985) og 
motivasjon & læringsutbytte 

• Tro på at arbeid med disse «skruene i maskineriet» kan bidra til å bedre studentenes opplevelse av 
undervisning og læring

• Å lære av dem som har lykkes i omstillingen kan også være en første, enkel tilnærming

• Disse funnene gir oss gode indikatorer på hvilken tilrettelegging Corona-høstens undervisning kan 
trenge, og åpner for arbeid med nye kreative løsninger på hvordan disse betingelsene kan realiseres i 
praksis
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