
Spørreundersøkelse nye studenter MN 2020 – Samlete tall for hele MN  

 

Besvarelser  

 

(Har ikke mottatt oppmøteregistrering ennå) 

 

 

Aldersfordeling 

 

Årsenheten realfag – halvparten er over 23 år 

Kjemi og biokjemi – 77,1% er under 22 år 

Mena – 58,8% er 18-19 år 

Maec – 7 av 41 er over 30 år 

GFK – bare 9,5% er 18-19 år, mens for GEG er vekten på de yngre: 77,8% er under 22 år 

Fysikk og astronomi – 72,9% er under 22 år, 27,1 er over 23 år 

 

 

 

 

 

 

 2020 2019 

Antall besvarelser 962 860 

Ja-svar 1526 1409 

% av ja-svar 63% 61 % 

 2020 N= 962 2019 N=860 

18-19 år 34,9% 32,8 % 

20-22 år 32,5% 35,5 % 

23-26 år 17,5 % 17,1 % 

27-30 år 8,2% 7,1 % 

 30 år 6,7% 7,6 % 

67,4 % 

32,4% 



Hva slags plan har du når du starter på dette programmet? 

 

Årsenheten realfag – 29,2% ta deler for videre utdanning 

Kjemi og biokjemi 25,7% usikker, bare 1 av 35 svarer ta deler av programmet 

Mena – ingen svarer at de skal ta deler av programmet 

MAMI – 19,3% skal ta deler for videre utdanning 

Fysikk og astronomi – 81,3% fullføre hele, 11,2 usikker  

 2020 N = 962 2019 N = 860 

Fullføre hele 69,4% 72,3 % 

Ta deler  for videre utd. 9,6% 9,1 % 

Ta deler for faglig oppdatering 
 

3,3% 2,9% 

Usikker 17,5% 15,7% 



Hva har du gjort før du ble tatt opp på dette studieprogrammet? 

 

Årsenhet i realfag – 33,8% høyere utdanning 

Kjemi og biokjemi – 48,6% rett fra videregående, Mena 52,9% rett fra videregående 

Maec 26,8% rett fra videregående 

GFK 47,6% andre aktiviteter 

GEG 77,8% andre aktiviteter + andre akt og høyere utd 

Fysikk og astronomi – 45,8% rett fra videregående 

 

 

Høyeste nivå utdanning 

Kan ikke sammenliknes per nå – må være feil med noen av skjemaene. Skal se på det nærmere.  

 

 

Hvor mye har du tenkt å jobbe ved siden av studiene? 

 

Årsenheten realfag  - 24,6% mer enn 15t per uke 

Mena – 58,8% skal jobbe mindre enn 5 t per uke 

Maec – 29,3% skal jobbe mer enn 15 t per uke 

Mami 20,5% ,mer enn 15 t per uke 

GFK 42,9% skal jobbe 5-10 t 

GEG 44,4% skal jobbe 5-10 t 

FYS 83% skal jobbe under 10 t 

 

 2020 N= 962 2019 N=860 

Rett fra vgs 34,5 % 33,5% 

Høyere utdanning 16,9% 14,3% 

Andre aktiviteter 25,6% 25,8% 

Andre aktiviteter OG høyere utd 19,7% 22,0% 

Annet 3,1% 4,3% 

 2020 N= 962 2019 N=860 

Skal ikke jobbe ved siden av 21,3% 19,8% 

Mindre enn 5 timer per uke 15,0% 15,4% 

5-10 timer per uke 35,1% 34,0% 

10-15 timer per uke 15,6% 18,1% 

Mer enn 15 timer per uke 12,7% 12,7% 



MN studenten 

Ganske unge 70% er under 23 år 

1/3 kommer rett fra videregående 

Skal jobbe litt som studenter flest: 66% skal jobbe opptil 10 timer i uka, 1 av 5 skal ikke jobbe 

1 av 4 har gjort noe annet før de startet på studiet, 37% har tatt høyere utdanning før de starta  
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