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beeB - Foster for beekeeping bridges through innovative and 

participative training 
 

Denne spørreundersøkelsen er en del av Erasmus prosjektet 
BeeB hvor man ser behovet for å utvikle moderne opplæringstilbud innen birøkt som lages i et internasjonalt 
samarbeid for å promotere innovasjoner innen birøkt og utveksle gode erfaringer. I BeeB skal det bl.a. utvikles et 
online kurs innen birøkt. Hensikten med denne spørreundersøkelsen er å lære om tidligere erfaring med 
kurs/opplæring innen birøkt for å lage retningslinjer for utvikling av nye opplæringstilbud innen birøkt.  

Spørreskjema 

I. Erfaring i birøkt 
 

1. Er du en birøkter, birøkt-teknikker eller en birøktforhandler/agent? (du kan velge mer enn et alternativ)  
Hvis du ikke er en birøkter, gå til del II.  
 
 

 
1.1. Hvis ja, hvor lenge har du vært birøkter? 
 

 

1.2. Hvor mange bifolk hadde du ved sesongens slutt (september) i 2019?  _________ 
 
1.3. Hvilken rolle spiller birøkt for deg/familien? 

 Det er en hobby og produktene er hovedsaklig til eget/families bruk og til gaver 

 Det er en inntektskilde for meg/familien  

 Det er min hovedgesjeft, jeg er en fulltids profesjonell birøkter 

 
1.4 Hvem arbeider du sammen med i birøkten? (du kan velge mer enn et alternativ) 

 Ingen, jeg arbeider alene 

 Familien 

 Venner/naboer 

 Jeg leier inn hjelp 

 
1.5 Hvor mye av arbeidet gjøres av deg og din familie (inkluder også ubetalte venner/naboer)? 
 

 

1.6. Marker de 3 viktigste produktene du høster i din birøkt 
 
 
 
 

 
 

1.7. Driver du vandrebirøkt? 

 
 
1.8. Driver du økologisk birøkt? 

 

 birøkter  birøkt-teknikker  birøktforhandler/agent 

 Mindre enn et år  opp til 5 år  Opp til 10 år  Mer enn 10 år 

 Alt  Mer enn 50%  Mindre enn 50%  Mindre enn 25% 

 honning  dronning gele  dronninger 

 pollen  bigift  bifolk 

 propolis  bivoks  pollineringstjenester 

 andre produkt     

 Ja  Nei 

 Ja  Nei 



 

 

 
1.9. Hvis du driver økologisk birøkt, er du Debio-godkjent? 

 
 
1.10. Hva var ditt gjennomsnittlige honningutbytte (kg) per bifolk i 2019? ______________________ 

 
II. Opplæring/kurs-behov 

2. For opplæring/kurs temaene/modulene gitt nedenfor, marker ditt interessenivå i forhold til skalaen I tabellen. 
Marker svaret med en  X 

 Liten interesse Stor interesse 

Tema 1 2 3 4 5 

Bi biologi      

Produksjon av birøkt-utstyr      

Forebygging og bekjempelse av bisykdommer og 
parasitter 

     

Økologisk birøkt      

Trekkplanter      

Opprettelse av bigårdsplasser      

Stell av bifolkene gjennom sesongen      

Produksjon av andre biprodukter enn honning      

Ernæring og fôring      

Produksjon og paring av dronninger      

HMS i birøkt      

Regelverk      

Forretningsdrift      

3. Hvor har du fått din birøktkunnskap/ferdigheter? Rangér de 3 viktigste kildene (1 den viktigste, 3 den mindre viktige) 

 

 

 

4. Hva er dine viktigste utfordringer i din birøkt? Ranger fra den viktigste (1) til den minst viktige (6)  

 

 

 

 
 

III. Erfaring med opplæringsaktiviteter innen birøkt 
 

5. Har du allerede deltatt i opplæringsaktiviteter innen birøkt? (hvis nei, gå til spørsmål 10) 

 

6. I hvilken rolle? 

 

 Ja  Nei 

 Familen   Bøker  

 Andre birøktere  Seminar 

 Birøktkurs  Internett 

 Andre kilder (spesifiser):    

 Vekt på utstyret 

 Tungt fysisk arbeid 

 Tilgang på gode bigårdsplasser 

 Markedstilgang (salgskanaler/pris) 

 Tidsbruk ved stell av bifolkene/andre driftsoppgaver 

 
Andre (spesifiser)  
__________________________________ 

 ja  nei 

 Kursdeltaker  Kursleder/koordinator 



 

 

 

7. På en skala fra 1 til 5, ranger dine preferanser for opplæringsaktiviteter innen birøkt 

 Liten interesse  Stor interesse 

Type 1 2 3 4 5 

Klasseromsundervisning      

Fjernundervisning      

Blandet      

På arbeidplass/praksisplass      

 
IV. Bruk av fjernundervisningteknologi- og verktøy  

 

8. Hvor ofte bruker du mobile enheter (telefon/nettbrett) i birøkten din? 

 
 
 
 
 
 
 

9. Hvis JA, hva bruker du dette utstyret til? (du kan velge mer enn et alternativ) 

 

 

 

 

10. Har du tilgang på internet i bigården(e)? 

 

                                  

V. Fjernundervisningsverktøy 

11. Foretrekker du digital eller trykt informasjon innen birøkt  

 

12. Hvilken type læringsmateriell synes du er mest nyttig i en opplæringssammenheng? 

 Lite nyttig  Svært nyttig 

Type 1 2 3 4 5 

e-bøker (elektroniske bøker)      

Interaktive platformer       

Bøker/trykte kurshefter      

Tekniske brosjyrer      

Opplærings-spill      

Video      

Spesifikke programmer eller Apper      

Andre. Hvilke?      

 

 daglig 

 1 til 2 ganger i uka 

 1 til 2 ganger i måneden 

 Svært sjelden 

 Aldri 

 Ta bilder  Bruke apper 

 Filme  
Søke på spesialiserte 
plattformer 

 Finne informasjon   

 Annet (spesifiser)   

 Ja  Nei  I noen av dem 

 Digital   Trykt 



 

 

 

13. Hvilke læringsmetoder finner du mest nyttige i en opplæringssammenheng 

 Lite nyttig  Svært nyttig 

Type 1 2 3 4 5 

Lengre kurs       

Korte kurs      

Forum/chat      

Forelesninger      

Prosjektbasert      

Ekskursjoner/feltbesøk      

Følging av pilotgårder      

Praksisplass      

Spill/utfordringer      

Gruppearbeid      

Andre. Hvilke?      

14. Hvilken vurderingsmåte synes du er mest hensiktsmessig i fjernundervisning- og selvstudium sammenheng? 

 Lite nyttig    Svært nyttig 

Type 1 2 3 4 5 

Online tester      

Oppgaver rapporter      

Prøve/spørsmål på papir      

Praktiske øvelser      

Muntlig prøve      

Andre. Hvilke?      
 

VI.Bakgrunnsinformasjon 

15. Alder ___________ 
 

16. Kjønn: 

 

17. Land _________________ 18. Fylke ___________________ 
 

19. Utdanningsnivå: 
 

 

20. Husholdningsstørrelse (antall personer)____________ 
 

21. Til slutt, hvis du er komfortabel med det, angi husholdningens samlede årsinntekt  
 
 
 
 
 

 

Takk for ditt bidrag! 

kvinne  mann  
Foretrekker å ikke 

svare   
 

 Grunnskole  Videregående skole  Universitet/høyskole 

 Mindre enn 150 000 NOK per år 

 150 000 to 500 000 NOK per år 

 Mer enn 500 000 NOK per år 


