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Side 1 

Innledning 
Takk for at du deltar i spørreundersøkelsen med elever i VG1 om valg av videregående skole. 

Det er frivillig. Du kan avbryte besvarelsen når som helst. Det tar cirka 10-15 minutter å svare.  

Du skal bare besvare undersøkelsen hvis du er elev i VG1 (i Oslo/Bergen/Trondheim/Stavanger eller 

Nord-Gjæren). 

Du kan lese mer om forskningsprosjektet her: https://www.uib.no/en/schoolchoice  

Innledende spørsmål 
Vi har først noen spørsmål om ditt utdanningsprogram og din skole:  

• Går du på et yrkesfaglig eller et studieforberedende utdanningsprogram? 

 Jeg går på et yrkesfaglig studieprogram. 

 Jeg går på et studieforberedende utdanningsprogram. 

 

• Kryss av for hva som stemmer. Utdanningsprogrammet jeg nå går på…  

 …var førstevalget mitt 

 …var andrevalget mitt  

 …var tredjevalget mitt 

• Hvilken skole går du på?  

 Liste av skoler i de fire ulike byene (Oslo, Bergen, Trondheim, 

Stavanger/Nord-Gjæren) 

 

• Skolen jeg nå går på… 

 …var førstevalget mitt innenfor dette utdanningsprogrammet 

 …var andre- eller tredjevalget mitt innenfor dette utdanningsprogrammet 

 …hadde jeg ikke prioritert i det hele tatt, men jeg ble videresøkt siden jeg ikke 

fikk plass ved noen av skolene som jeg prioriterte.  

• Jeg kom inn på skolen min… 

 …etter første opptak. 

 …etter andre eller seinere opptak, etter å ha stått på venteliste. 

 …etter opptak for søkere med fortrinnsrett (med søknadsfrist 1. februar) 

  

https://www.uib.no/en/schoolchoice
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Side 2 

Spørsmål om erfaringer med det å velge skole 
Vi er interessert i dine erfaringer med å velge skole.  

Hvor enig er du i følgende påstander: 

• På slutten av ungdomsskolen var jeg opptatt av å måtte få gode nok karakterer til å 

komme inn på den skolen jeg ønsket meg. (Veldig enig – litt enig – litt uenig – veldig 

uenig) 

• Jeg synes at det var lett å få tak i informasjon om utdanningsprogrammene og skolene. 

(Veldig enig – litt enig – litt uenig – veldig uenig) 

• Jeg skulle ønske at jeg hadde fått mer hjelp av rådgivere eller lærere i søknadsprosessen. 

(Veldig enig – litt enig – litt uenig – veldig uenig) 

• Jeg synes at det var vanskelig å forstå reglene for hvordan skoleplassene blir fordelt 

(hvem som får plass og hvem som ikke får plass) (Veldig enig – litt enig – litt uenig – 

veldig uenig) 

• Jeg har opplevd prosessen rundt skolevalget mitt som rettferdig. (Veldig enig – litt enig – 

litt uenig – veldig uenig) 

Vi ønsker å vite litt mer om hva som var viktig for deg når du valgte skolene som du prioriterte i 

søknaden din. 

Det var viktig for meg… 

• … å velge skoler som tilbyr utdanningsprogrammet som jeg ønsket meg. (Veldig enig – litt 

enig – litt uenig – veldig uenig) 

• … å gå på skole sammen med venner jeg kjente fra før. (Veldig enig – litt enig – litt uenig 

– veldig uenig) 

• … å gå på en skole som ligger i nærheten av der jeg bor. (Veldig enig – litt enig – litt uenig 

– veldig uenig) 

• …å gå på en skole som ligger i sentrum. (Veldig enig – litt enig – litt uenig – veldig uenig) 

• … å velge skoler der elevene har høyt karaktersnitt. (Veldig enig – litt enig – litt uenig – 

veldig uenig) 

• … å velge skoler der elevene har lavt eller middels karaktersnitt, slik at jeg skulle ha gode 

sjanser for å komme inn. (Veldig enig – litt enig – litt uenig – veldig uenig) 

• … å gå på en skole der flertallet av elevene snakker norsk hjemme. (Veldig enig – litt enig 

– litt uenig – veldig uenig)  

• …å gå på en skole som foreldrene mine/mine foresatte syntes var bra. (Veldig enig – litt 

enig – litt uenig – veldig uenig)  

• …å gå på en skole som har et godt rykte blant mine venner og bekjente. (Veldig enig – litt 

enig – litt uenig – veldig uenig)  

• …å gå på en skole der de fleste elever har god råd. (Veldig enig – litt enig – litt uenig – 

veldig uenig)  

• …å gå på en skole uten store sosiale problemer (Veldig enig – litt enig – litt uenig – veldig 

uenig)  

• …å gå på en skole der jeg kunne være med på en russebuss (Veldig enig – litt enig – litt 

uenig – veldig uenig) (Dette spørsmålet er ikke med i spørreundersøkelsen i Trondheim) 
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• Jeg sjekket resultater av Elevundersøkelsen (f.eks. om mobbing eller læringsmiljø) før jeg 

søkte. (Ja – nei – husker ikke) 

 

• Jeg sjekket hvilke karakterer som trengtes for å komme inn på de ulike skolene før jeg 

bestemte meg. (Ja- nei – husker ikke) 

 

• Hadde du søkt på en annen skole om karakterer ikke hadde hatt noe å si for hvor du 

kunne komme inn? (Ja, da hadde jeg valgt en annen skole; nei det hadde ikke gjort noe 

forskjell; jeg vet ikke / er usikker) 

 

• Har du vurdert å gjennomføre ditt videregående løp på en privatskole? (ja – nei) 

 

• Hvis ja: Vi er interessert i hvorfor du vurderte å velge en privatskole.  

o Jeg vurderte å gå på en privatskole, fordi... 

 …jeg ønsker en skole med alternativ pedagogikk (Ja, nei, husker ikke) 

 ...jeg ønsket å ha et kristent miljø rundt meg. (Ja, nei, husker ikke) 

 ...jeg ønsket å ha et miljø med mange skoleflinke elever rundt meg. (Ja, nei, 

husker ikke) 

 ...jeg ønsket å drive med idrett, musikk eller en annen spesialisering. (Ja, nei, 

husker ikke) 

 ...jeg ønsket meg mye individuell oppfølging. (Ja, nei, husker ikke) 

 

• Hvis nei: Vi er interessert i hvorfor en privatskole ikke kom på tale for deg. 

o Jeg ønsket ikke å gå på en privatskole, fordi… 

 …det hadde blitt for dyrt. (Ja, nei, husker ikke) 

 …jeg tror at  offentlige skoler som oftest er bedre enn private skoler. (Ja, nei, 

husker ikke) 

 …jeg hadde gode nok karakterer for å kunne komme inn på den offentlige 

skolen som jeg ville. (Ja, nei, husker ikke) 

 …jeg synes at det er unødvendig å betale skolepenger. (Ja, nei, husker ikke) 
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Spørsmål om skolepolitikk 
Nå har vi noen spørsmål om dine meninger om skolevalg og skolepolitikk. 

• Jeg skulle ønske at mine karakterer ikke hadde hatt noe å si for hvilken skole jeg kunne 

velge. (Veldig enig – litt enig – litt uenig – veldig uenig) 

 

• Når det ikke er nok plasser til alle søkere ved en skole, hvem bør få lov til å komme inn 

først: 

o De med de beste karakterene bør komme inn først. 

o De med de dårligste karakterene bør komme inn først. 

o Alle bør ha like sjanser til å komme inn på den skolen de ønsker, uavhengig 

av karakterer.  

o Jeg er usikker. 

 

• Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: På skolen bør man bli kjent med ungdommer 

som kommer fra både rike og fattige familier. (veldig enig, litt enig, litt uenig, veldig uenig) 

 

• Hvilket av disse utsagn er du mest enig med: 

o De som bor i nærheten av skolen skal kunne komme inn på skolen først, slik 

at ingen får altfor lang reisevei. 

o Bosted skal ikke ha noe å si for hvem som kommer inn på skolen. Alle skal 

stille likt uavhengig av bosted. 

o Jeg er usikker. 

 

• Hvilket av disse utsagn er du mest enig med: 

o På skolen vil jeg gjerne bli kjent med ungdommer som har både gode og 

dårlige karakterer. 

o På skolen vil jeg helst bli kjent med ungdommer som har like karakterer som 

meg selv. 

o Jeg er usikker. 
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• Hvilket av disse utsagn er du mest enig med: 

o Jeg synes at det er fint når mange elever ved skolen har andre morsmål enn 

norsk. 

o Jeg synes at det er fint med noen elever som har andre morsmål enn norsk, 

men det bør ikke være for mange. 

o Jeg synes at det bør være minst mulig elever ved skolen som har andre 

morsmål enn norsk. 

o Jeg er usikker. 

 

• Hvilket av disse utsagn er du mest enig med: 

o Jeg synes at skoler helst skal være offentlig. 

o Jeg synes at det er viktig å kunne velge privatskoler, som driftes og eies av 

privatpersoner, bedrifter eller av kirken. 

o Jeg er usikker. 

 

• Hvilket av disse utsagn er du mest enig med: 

o Skoler skal være gratis. 

o Det er greit å betale noe skolepenger for privatskoler. 

o Jeg er usikker. 

 

Spørsmål om personlig bakgrunn 
Nå kommer noen flere spørsmål om deg og familien din. 

• Hvilket kjønn har du? (gutt – jente – annet) 

 

• Sist gang du fikk standpunkt- eller halvårsvurdering i fagene under, hvilke karakterer fikk du? 

o Norsk skriftlig hovedmål (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6) 

o Matematikk (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6) 

o Engelsk (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6)  

 

• Hva var ditt omtrentlige karaktergjennomsnitt da du gikk ut av 10. klasse?  

o (2-3; 3,1-4; 4,1-5, 5,1-6, vet ikke)  

 

• Har familien din bil? (Nei – ja, en – ja, to eller flere) 

 

• Har du eget soverom? (ja – nei) 
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• Hvor mange ganger har du reist et sted på ferie med familien din i løpet av det siste året? 

(ingen ganger – en gang – to ganger – mer enn to ganger) 

 

• Hvor mange datamaskiner eller nettbrett har familien din? (ingen – en – to – mer enn to) 

 

• Eier familien din en hytte? (ja – nei) 

 

• Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? NB! En meter bøker tilsvarer omtrent 50 

bøker (ingen bøker, mindre enn 20 bøker, 20-100 bøker, 100-500 bøker, 500-1000 bøker, mer 

enn 1000 bøker) 

 

• Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to år? 

o Vi har hatt god råd hele tiden 

o Vi h ar stort sett hatt god råd 

o Vi har hverken hatt god råd eller dårlig råd 

o Vi har stort sett hatt dårlig råd 

o Vi har hatt dårlig råd hele tiden 

 

• Hvor lang tid bruker du som regel på veien til skolen? (Mindre enn 15 minutter, 15-30     

minutter, 31-60 minutter, mer enn en time) 

 

• Bor du innenfor samme kommune som skolen din ligger i?) (Ja jeg bor i samme kommune, 

Nei jeg bor i en annen kommune, Usikker) 

 

Vi er interessert i fritiden din. Hvor ofte deltar du i noe av det følgende:  

• Idrettslag (aldri/sjelden/av og til/ofte) 

• Annen trening (for eksempel treningssenter, uteaktiviteter) (aldri/sjelden/av og til/ofte) 

• Fritidsklubb/ungdomshus (aldri/sjelden/av og til/ofte) 

• Religiøse aktiviteter eller foreninger (aldri/sjelden/av og til/ofte) 

• Korps, kor, orkester, kulturskole/musikkskole (aldri/sjelden/av og til/ofte) 

• Politisk eller frivillig engasjement (aldri/sjelden/av og til/ofte) 

 

• Har dine foreldre / foresatte utdanning fra universitet eller høyskole? (Nei, ingen av dem, 

ja en av dem, ja, begge, vet ikke)  
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• Hvor godt stemmer det som står nedenfor om dine foreldre/foresatte?    

o De synes det er viktig at jeg tar høyere utdanning (Stemmer svært godt; Stemmer 

ganske godt; Stemmer ganske dårlig; Stemmer svært dårlig)  

o De hjelper meg ofte med skolearbeidet (Stemmer svært godt; Stemmer ganske godt; 

Stemmer ganske dårlig; Stemmer svært dårlig)   

 

• Hvor er dine foreldre/foresatte født? (Begge er født i Norge – Den ene er født i Norge, den 

andre i utlandet – begge er født i utlandet) 

Hvis minst en av foreldrene er født i utlandet:  

o Hvor er moren din/den ene av dine foresatte født?  

o Hvor er faren din/den andre av dine foresatte født?  

(Svarmuligheter: 1) Norge, 2) Norden, 3) Vest-Europa, Nord-Amerika, New Zealand og 

Australia, 4) Øst-Europa, 5) Afrika, 6) Asia og 7) Sør-Amerika). 

 

Dette var alt. Tusen takk for din deltagelse!  
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