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Omfang og utvikling – unntaksåret 2020 
 

Studieåret 2020 er et unntaksår med redusert opplæringsvirksomhet pga. korona-pandemien. Ved 
nedstenging av samfunnet fra 12. mars måtte mange kurs avlyses og andre stoppe opp til man kunne 
samles igjen. Mange av arrangørene omstilte seg og la opplæringen over på digitale flater, og det 
gjelder både ordinære kurs og studiegrupper. Andre la om til kortere kurs da man kunne samles 
igjen, og stadig flere startet opp nye kurstilbud digitalt. I november var det en ny nedstengning som 
påvirket kursvirksomheten ytterligere.  
 
Vi er imponert over den kursvirksomheten som faktisk er gjennomført til tross for både nedstenging 
og sterke restriksjoner i 2020. Det har vært en bratt læringskurve for mange arrangører med å 
tilrettelegge for digitale kurs og lære opp kursdeltakere i bruk av elektronisk plattformer. Det er lagt 
ned en stor innsats for å finne alternative måter å drive opplæringen på, og både arrangører og 
deltakere har opparbeidet seg ny kompetanse og gode erfaringer gjennom denne prosessen.  
 
Det har også oppstått nye læringsbehov pga. pandemien, som menigheter og organisasjoner har tatt 
tak i. F.eks. er det gjennomført kurs i bruk av digitale verktøy. Noen migrantmenigheter har hatt kurs 
om mental helse under koronaen, og hvordan man kan fungere som familie under de vilkårene som 
nedstenging av samfunnet gir. Kirkens SOS har styrket samtaletreningen tilknyttet innføringskurs for 
nye frivillige medarbeidere og nådde bredere ut ved å ta i bruk nettkurs.  
 
Kor og korps, kurs og konfirmasjonsopplæring med mange deltakere har hatt en ekstra stor 
utfordring pga. antallsbegrensninger. Mye av dette har ikke egnet seg å gjennomføre digitalt. Noen 
valgte å dele opp i mindre kurs med færre deltakere, men de store leirene som skulle vært 
gjennomført i påsken og sommerferien måtte avlyses. For eksempel delte noen Evangeliesentere opp 
beboerne sine i mindre grupper slik at de kunne opprettholde opplæringstilbudet. Et annet eksempel 
er KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid som har videreført deler av sine kurs. De la om til digitale 
norskkurs og hadde norsktrening ved å gå tur med kursdeltakerne.  
 
 

 



Tallenes tale 

 
Tallene på kurstimer, antall deltakere og antall kurs kan ikke sammenlignes som vi pleier med 
tidligere år, men vi har likevel valgt å se litt på tallene og sammenligne dem med 2019. 
 
Pr. 31.12.2020 hadde K-stud 84 medlems- og samarbeidsorganisasjoner. Disse gjennomførte mer enn 
3 800 kurs med over 98 700 kurstimer og nær 27 500 deltakere i 2020. Antall kurstimer har gått ned 
med 34 %, mens antall kurs er redusert med 29 %. Det viser at kursene som er gjennomført under 
pandemien er mindre omfattende enn tidligere.  
 
 

Kurstimer i de 10 største medlemsorganisasjonene  

 
 
 

Antall kurs 
De aller fleste medlemsorganisasjonene hadde redusert kursvirksomhet i 2020, mange med mer enn 
halvering av virksomheten. Tre av de mellomstore organisasjonene hadde en økning i antall kurs: 
Frikirken, Misjonskirken og Kirkens SOS. Sistnevnte mer enn doblet virksomheten sin, der de 
innfridde et økende behov ved hjelp av nettkurs. Det er også en økning blant noen av de små 
organisasjonene. Utviklingen i de største medlemsorganisasjonene kommer fram av grafen over.  

 
Nettkurs 
Nytt for oss denne gangen, er at det er gjennomført kurs med elektronisk kommunikasjon. Noen av 
disse er heldigitale kurs, andre en kombinasjon av samlinger på nett og fysiske samlinger.  
 
Det er rapportert inn nær 7 600 elektroniske kurstimer fordelt på 635 kurs. Andelen nettkurs er på 
nesten 17 % målt i antall kurs, eller nesten 8 % målt i kurstimer.  
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Deltakere 
Antall kursdeltakere har gått ned med 33 %. Gjennomsnittlig antall deltakere pr kurs er 7,2 mot 7,7 
året før. Selv om man har nådd noe færre deltakere pr kurs enn tidligere, viser dette at menigheter 
og lokallag i stor grad har klart å mobilisere deltakere til de kursene de har kunnet gjennomføre 
under pandemien.  
 
Aldersfordelingen er noe endret i forhold til et normalår, med færre deltakere i den laveste 
aldersgruppen (nedgang på 4 prosentandeler) og en mindre økning i de øvrige aldersgruppene.  
Aldersgruppen 14-19 år utgjør 33 % av deltakerne. Nesten halvparten er mellom 14 og 29 år. 
 
 

 
 
 

Deltakere i de 10 største medlemsorganisasjonene 

 

Aldersfordeling deltakere 2020
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Emner på kursene 

 
Det er noen flere kurs i Språk og i Helse og omsorg i 2020. De øvrige temaene har en større eller 
mindre nedgang.  
 
Når vi ser på andelen kurs mellom temaområdene, er Tro og kristenliv fortsatt størst, og har økt fra 
64 til 67 %. Det er to temaer som har en lavere andel i 2020: Natur, idrett og friluftsliv (fra 8 til 1 
prosentandel) og sang- og musikkopplæring (fra 14 til 12 prosentandeler). Førstnevnte skyldes først 
og fremst at KRIK ikke kunne arrangere leirene sine. For sang og musikk er hovedårsaken at de fleste 
ikke har kunnet drive den type opplæring elektronisk under perioder da de ikke kunne samles fysisk. 
Andelen Norsk for innvandrere, Organisasjon og ledelse og Helse og omsorg har økt.  
 
Pga. ulike forutsetninger under pandemien, kan vi ikke konkludere med at medlemmene har vektlagt 
noen temaområder til fordel for noen andre. Pandemien har satt sine begrensninger på hva man kan 
gjennomføre til enhver tid, og ulike forutsetninger for å legge om kursvirksomheten har variert lokalt.  
 
 

 
 
 
 

Antall kurstimer fordelt på emner Kurstimer 

Språkfag 7 273 

Sang, musikk og drama 12 845 

Kunst og håndverk 239 

Tro og kristenliv, menighet, kirke og misjon 62 831 

Samfunn 1 288 

Organisasjon og ledelse 7 365 

Helse og omsorg 5 643 

Natur, idrett og friluftsliv 1 242 

Totalt 98 726 
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