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Spørreskjema for Undersøkelse om voksnes læring 

2012 

 

Innledning 

 
Innled 

Innledningsspørsmålet 

Registrer om du skal starte intervjuet eller registrere en overføring, 

frafall eller avgang. 

 

Samtykke1 

Har du lest informasjonsbrevet vi har sendt deg eller fått det referert 

og samtykker til å delta? 

1. Ja, jeg har mottatt brevet og samtykker i å delta 
2. Ja, jeg har fått referert innholdet av brevet og samtykker i å delta 
3. Nei, og jeg samtykker ikke til å delta 
 

KommNavn 

I følge våre registeropplysninger bor du i [REGKOMM] kommune. Bor du 

fortsatt her? 

 

TRYKK <ENTER> Hvis IO fortsatt bor i [REGKOMM]. HVIS IKKE, SKRIV NYTT 

KOMMUNENAVN. 

 

 

Screening besøk/telefon 
 

SCREEN1 

Har du i løpet av de siste 12 månedene gått på skole, studert 

eller vært lærling? 

1. Ja 
2. Nei 

 

SCREEN2 

Har du i løpet av de siste 12 månedene gått på kurs? Enten 

organisert av arbeidsgiver eller på fritiden. 

For eksempel språkkurs, datakurs, trafikkopplæring, lederkurs, 

matlagingskurs, kurs i hagestell eller malekurs. 

1. Ja 
2. Nei 

 

SCREEN3 

Har du i løpet av de siste 12 månedene deltatt i workshops eller 

seminarer, enten organisert av arbeidsgiver eller på fritiden? Ta 

bare med workshops og seminarer der din opplæring var 

hovedformålet. Workshops og seminarer kan foregå ved at man 

utveksler kunnskaper og lærer av hverandre, og/eller ved at man 

får opplæring tilpasset egne behov i samråd med 

workshop/seminarlederen. 

1. Ja 
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2. Nei 
 

SCREEN4 

Har du i løpet av de siste 12 månedene fått opplæring av en 

instruktør eller kollega i din vanlige arbeidssituasjon? Ta bare 

med opplæring som var planlagt av arbeidsgiver.  

For eksempel opplæring i å betjene en ny maskin eller i ny 

programvare. 

1. Ja 
2. Nei 

 

SCREEN5 

Har du i løpet av de siste 12 månedene tatt privattimer med en 

lærer eller veileder som tar seg betalt for opplæringen? For 

eksempel privat matematikkundervisning eller pianotimer.  

Ta med opplæring med profesjonell lærer/veileder, men regn ikke 

med opplæring fra venner, familiemedlemmer eller kolleger. 

1. Ja 
2. Nei 

 

Hvis IO har deltatt i minst 1 utdannings- eller opplæringsaktivitet 

NaaSenereDeltatt 

Siden du har deltatt i utdanning eller opplæring de siste 12 

månedene, ønsker vi å stille deg noen flere spørsmål om dette. 

Det vil ta mellom 25 og 40 minutter. Skal vi ta resten av 

intervjuet nå, eller avtale en tid for å ta intervjuet? 

1. Ønsker å fortsette nå 

2. Ønsker å avtale et tidspunkt -> HvorDa, deretter avtaledialog 

3. Ønsker ikke å gjennomføre resten av intervjuet -> Frafgr  

 

 

HvorDa 

Ønsker du å gjennomføre intervjuet hjemme hos deg, på et annet 

egnet sted, eller på telefon?  

1. Hjemme -> Avtbes_tel settes til 1, Inthvor settes til 1 
2. Annet egnet sted -> Avtbes_tel settes til 1 
3. Telefon -> Avtbes_tel settes til 2 

 

 

Hvis IO ikke har deltatt i utdannings- eller opplæringsaktiviteter 

NaarSenereIkkeDeltatt 

Siden du ikke har deltatt i noen av disse formene for utdanning 

eller opplæring de siste 12 månedene, vil resten av intervjuet ta 

cirka 12 minutter. Skal vi ta resten av intervjuet nå, eller 

avtale et tidspunkt? 

1. Ønsker å fortsette nå 

2. Ønsker å avtale et tidspunkt -> Åpne avtaledialog 

3. Ønsker ikke å gjennomføre resten av intervjuet -> Frafgr 

 

  

Deltakelse i arbeidslivet 
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Spm39a 

Hvilken av beskrivelsene på dette kortet passer best på hva du 

betrakter deg som? Hvis mer enn en beskrivelse passer for deg, 

velg den beskrivelsen som stemmer best.  

Vis svarkort 1 

 1. Yrkesaktiv 

 2. Lærling 

 3. Arbeidsledig 

 4. Student, skoleelev 

 5. Alderspensjonist 

 6. Førtidspensjonist 

 7. Arbeidsufør 

 8. Vernepliktig 

 9. Hjemmearbeidende 

10. Annet 

 

Hvis Spm39a = Yrkesaktiv eller lærling  

Spm39b 

Er du yrkesaktiv/lærling på heltid, eller på deltid?  

Hvis Spm39a = Yrkesaktiv  

Dersom du har flere arbeidsforhold, ønsker vi å vite om du 

arbeider heltid eller deltid i hovedarbeidsforholdet. 

1. Yrkesaktiv på heltid 

2. Yrkesaktiv på deltid 

 

Hvis Spm39a ≠ Yrkesaktiv eller lærling 

Spm39c 

Har du hatt inntektsgivende arbeid i løpet av de siste 12 

månedene. Regn også med eventuell betalt permisjon. 

1. Ja 
2. Nei 

 

Hvis Spm39a = Yrkesaktiv 

Spm40a 

Arbeider du som ansatt, som selvstendig, eller som familiemedlem 

uten fast avtalt lønn? 

 1. Ansatt 

2. Selvstendig næringsdrivende 

3. Familiemedlem uten fast avtalt lønn 

 

Hvis Spm39a = Yrkesaktiv 

Spm40b 

 Er du fast eller midlertidig ansatt? 

1. Fast ansatt 
2. Midlertidig ansatt 

 

Hvis Spm40a = Selvstendig næringsdrivende 

Spm40c 

 Har du noen ansatte? 

1. Ja 
2. Nei 
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Hvis Spm39a = Yrkesaktiv eller lærling og det finnes registerdata om 

IOs arbeidsgiver 

Spm41a 

I de følgende spørsmålene spør vi etter din hovedjobb. Hvis du 

har flere jobber, ber vi deg svare for den jobben hvor du 

arbeider flest timer. I Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret 

står du oppført med følgende arbeidssted: 

 

[navn på bedrift] 

[avdeling] 

[adresse] 

[postnummer] 

[poststed] 

 

Stemmer dette? 

 

 1. Ja 

 2. Nei, har annen arbeidsgiver/hovedarbeidsgiver 

 3. Nei, arbeidsgiver har annet navn p.g.a. oppkjøp, fusjon el.l. 

 4. Nei, adressen stemmer ikke 

 

Hvis Spm41a = Nei eller hvis det ikke finnes registeropplysninger 

Arbklar 

 Hvis Spm41 = Nei 

Hva er de riktige opplysningene? 

Hvis det ikke finnes registeropplysninger 

Hvor arbeider du i din hovedjobb? Vi ønsker navn og adresse til 

bedriften. 

 

Endring av arbeidsopplysninger 

Skriv opp opplysningene om arbeidsgiver 

 

navn på bedrift _____________ (Spm41b_1) 

avdeling  _____________ (Spm41b_2) 

adresse  _____________ (Spm41b_3) 

postnummer  _____________ (Spm41b_4) 

poststed  _____________ (Spm41b_5) 

 

Spm42 

 Hva slags virksomhet drives i bedriften der du arbeider? 

 _____________ 

 

Hvis Spm39a = Yrkesaktiv og det finnes registerdata om IOs yrke 

Spm41c 

I Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret står du oppført med 

følgende yrke: [Yrkestittel]. Stemmer dette? 

1. Ja 

2. Nei 

 

Hvis Spm41c = Nei eller det ikke finnes registerdata om IOs yrke 

Spm41c_1 
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 Hva er ditt yrke i denne bedriften? 

 _____________ 

 

Spm41c_2 

 Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver? 

 _____________ 

 

Spm43 

Hvor mange personer er sysselsatt ved bedriften hvor du arbeider? 

1. 1 til 10 

2. 11 til 19 

3. 20 til 49 

4. 50 til 249 

5. 250 eller flere 

6. Vet ikke 

 

Hvis Spm43 = Vet ikke 

Spm43b 

 Er det flere enn 10 personer? 

1. Ja 
2. Nei 

 

Spm44 

 I hvilket år begynte du i denne bedriften? 

 ____ 

 

Bakgrunnsspørsmål: Foreldres høyeste fullførte 

utdanning 
 

Spm45 

 Hva er den høyeste utdanningen din far eller mannlige foresatte 

 har fullført? Er det... 

 0. Ingen fullført utdanning     

 1. Grunnskoleutdanning: barneskole, ungdomsskole, folkeskole,           

    framhaldskole, realskole 

 2. Videregående utdanning, yrkesskole, fagskole, gymnas og  

     økonomisk gymnas 

 3. Universitets- eller høgskoleutdanning 

 

Spm46 

 Hva er den høyeste utdanningen din mor eller kvinnelige foresatte 

 har fullført? Er det... 

 0. Ingen fullført utdanning     

 1. Grunnskoleutdanning: barneskole, ungdomsskole, folkeskole,           

    framhaldskole, realskole 

 2. Videregående utdanning, yrkesskole, fagskole, gymnas og  

     økonomisk gymnas 

 3. Universitets- eller høgskoleutdanning 

 

Høyeste fullførte utdanning 
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Spm26 

 Så har jeg noen spørsmål om utdanning du har fullført. Hva er din 

 høyeste fullførte utdanning? 

  

 Hvis IOs høyeste fullførte utdanning er tatt i utlandet, velg 

 alternativet som passer best. 

 Vis svarkort 2 

 

 1. Barneskole, 7-åring folkeskole 

 2. Ungdomsskole, 9 eller 10-åring grunnskole, folkehøgskole 

 3. Yrkesfaglig videregående skole, fagbrev 

 4. Allmennfaglig videregående skole, gymnas, studieforberedende  

    videregående skole 

 5. Fagskole 

 6. Universitet/høgskole, til og med fireårig høyere utdanning:  

    Bachelor, cand. mag., høgskolekandidat, enkeltfag  

 7. Universitet/høgskole, fem- til seksårig høyere utdanning:  

  Master, hovedfag, profesjonsstudium 

 8. Forskerutdanning 

 9. Ingen fullført utdanning 

 

Spm27 

 Kan du oppgi linje, studieretning eller viktigste fagområde for 

 denne utdanningen? 

 Vis svarkort 3 

 

  1. Lærerutdanning 

  2. Fremmedspråk 

  3. Andre humanistiske og estetiske fag 

  4. Samfunnsfag og juridiske fag 

  5. Økonomi- og administrasjonsfag 

  6. Hotell- og reiselivsfag 

  7. Primærnæringsfag, veterinærutdanning 

  8. Naturvitenskapelige fag, matematiske fag, informatikk 

  9. Håndverksfag, ingeniørfag, tekniske fag 

 10. Helse- og sosialfag 

 11. Idrettsfag 

 12. Samferdsels- og servicefag 

 13. Annet fagområde 

 

Hvis Spm27 = 13 

Spm27spes 

 Hva var fagområdet for utdanningen? 

 LISTE 

 

 

Spm28 

 Hvilket år ble denne utdanningen fullført? 

 ____ 

  

 



_ PAGE _5_ 

Spm34a 

Har du noen gang søkt om en realkomptetansevurdering av din 

arbeidserfaring eller dine kunnskaper, for å komme inn på en 

utdanning eller slippe å ta visse fag i en utdanning? 

Kunnskaper kan ha vært ervervet både gjennom tidligere 

utdanninger eller arbeidserfaring 

1. Ja 
2. Nei 

 

Hvis Spm34a = Ja 

Spm34b 

Fikk du godkjent realkompetansen, venter du fortsatt på svar, 

eller fikk du avslag? 

1. Fikk godkjent realkompetansen 

2. Venter fortsatt på svar 

3. Fikk avslag 

 

Hvis Spm26 ≠ 6 

Spm35 

Søkte du om realkompetansevurderingen for å kunne komme inn på en 

utdanning på høyere nivå enn <Spm26>? 

1. Ja 
2. Nei 

 

Spm36 

Har du noen gang begynt på en formell utdanning på høyere nivå 

enn <Spm26> men avbrutt den uten å oppnå vitnemål? 

1. Ja 
2. Nei 

 

Hvis Spm36=1 

Spm37 

På hvilket nivå var utdanningen du avbrøt? Hvis du har avbrutt 

flere utdanninger, oppgi den med høyest nivå. 

 1. Barneskole, 7-åring folkeskole 

 2. Ungdomsskole, 9 eller 10-åring grunnskole, folkehøgskole 

 3. Yrkesfaglig videregående skole, fagbrev 

 4. Allmennfaglig videregående skole, gymnas, studieforberedende  

    videregående skole 

 5. Fagskole 

 6. Universitet/høgskole, til og med fireårig høyere utdanning:  

    Bachelor, cand. mag., høgskolekandidat, enkeltfag  

 7. Universitet/høgskole, fem- til seksårig høyere utdanning:  

  Master, hovedfag, profesjonsstudium 

 8. Forskerutdanning 

 

Hvis Spm37 = 4. Videregående eller 5. Fagskole 

Spm38 

 Var utdanningen yrkesrettet, eller var den allmennfaglig. 

 Studieforberedende program regnes som allmennfaglig. 

1. Yrkesrettet (ment å kvalifisere direkte til arbeidsmarkedet) 

2. Allmennfaglig (ment å kvalifisere til videre utdanning)  
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Informasjon om utdanning og opplæring 
 

Spm49 

Har du i løpet av de siste 12 månedene søkt etter informasjon om 

utdanninger, kurs eller annen opplæring som du deltok eller 

vurderte å delta i? 

1. Ja 
2. Nei 

 

Hvis Spm49 = Ja 

Spm50 

 Fant du informasjonen du søkte etter? 

1. Ja 
2. Nei 

 

Hvis Spm50 = Ja 

Spm51 

 Hvor fant du informasjonen du søkte etter? 

 Vis svarkort 4 

 

1. På Internett 
2. Fra familie, en venn, en bekjent eller en kollega 
3. Fra arbeidsgiver 
4. Fra en veiledningstjeneste (f.eks. NAV) 
5. Fra en skole eller en annen utdannings- eller 

opplæringsinstitusjon (høgskole, universitet, kurstilbyder) 

6. Fra TV, radio, avis, reklameplakater, oppslag 
7. Fra bøker 
8. Fra andre kanaler 

 

Deltakelse i formell utdanning siste 12 måneder 
 

Spm52a 

Deltar du for tiden i noen av disse utdanningene?  

Vis svarkort 2 

 

 1. Barneskole, 7-åring folkeskole 

 2. Ungdomsskole, 9 eller 10-åring grunnskole, folkehøgskole 

 3. Yrkesfaglig videregående skole, fagbrev 

 4. Allmennfaglig videregående skole, gymnas, studieforberedende  

    videregående skole 

 5. Fagskole 

 6. Universitet/høgskole, til og med fireårig høyere utdanning:  

    Bachelor, cand. mag., høgskolekandidat, enkeltfag  

 7. Universitet/høgskole, fem- til seksårig høyere utdanning:  

    Master, hovedfag, profesjonsstudium 

 8. Forskerutdanning 

 9. Ingen fullført utdanning 

 

1. Ja 
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2. Nei 
 

 

Hvis Spm52a = Nei 

Spm52b 

Har du i løpet av de siste 12 månedene, det vil si siden <måned, 

år> deltatt i noen av disse utdanningene?  

Vis svarkort 2 

 

 1. Barneskole, 7-åring folkeskole 

 2. Ungdomsskole, 9 eller 10-åring grunnskole, folkehøgskole 

 3. Yrkesfaglig videregående skole, fagbrev 

 4. Allmennfaglig videregående skole, gymnas, studieforberedende  

    videregående skole 

 5. Fagskole 

 6. Universitet/høgskole, til og med fireårig høyere utdanning:  

    Bachelor, cand. mag., høgskolekandidat, enkeltfag  

 7. Universitet/høgskole, fem- til seksårig høyere utdanning:  

    Master, hovedfag, profesjonsstudium 

 8. Forskerutdanning 

 

1. Ja 
2. Nei -> Spm68 

 

Hvis Spm52a = Ja eller Spm52b = Ja 

Spm53a 

Har du deltatt i én eller flere av utdanningene på kortet de 

siste 12 månedene? Hvis du har deltatt i flere utdanninger innen 

samme kategori, skal begge regnes med.  

Dersom IO har tatt flere enkeltfag som inngår i samme 

studieprogram, for eksempel to ulike fag på allmennfaglig VK1, 

skal disse rapporteres samlet som én utdanning.   

 

Hvis IO har deltatt både i Bachelor- og Masterprogram siste 12 

måneder, skal disse rapporteres som separate utdanninger. Dette 

gjelder også selv om de er innenfor samme fagområde. 

 

Vis svarkort 2 

 

1. En utdanning 
2. Flere utdanninger 

 

 

Spm53b 

Hvor mange ulike utdanninger har du deltatt i de siste 12 

månedene? 

_____ 

  

 

Spm54 

 Hvis Spm52a = Ja 

 Hva heter utdanningen du deltar i nå? 
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 Hvis Spm52b = Ja og Spm53b = En utdanning 

 Hva het denne utdanningen? 

 Hvis Spm52b = Ja og Spm53b = Flere utdanninger 

 Hva het den siste av utdanningene som du deltok i? 

 

 Utdanningene på svarkort 2 

  

 ____________________ 

 

Spm54a 

 Hvis Spm52a = Ja 

 På hvilket nivå er <Spm54>? 

 Hvis Spm52a = Nei 

 På hvilket nivå var <Spm54>? 

Vis svarkort 2 

 

 1. Barneskole, 7-åring folkeskole 

 2. Ungdomsskole, 9 eller 10-åring grunnskole, folkehøgskole 

 3. Yrkesfaglig videregående skole, fagbrev 

 4. Allmennfaglig videregående skole, gymnas, studieforberedende  

    videregående skole 

 5. Fagskole 

 6. Universitet/høgskole, til og med fireårig høyere utdanning:  

    Bachelor, cand. mag., høgskolekandidat, enkeltfag  

 7. Universitet/høgskole, fem- til seksårig høyere utdanning:  

    Master, hovedfag, profesjonsstudium 

 8. Forskerutdanning 

 

Spm55 

 Hvis Spm52a = Ja 

Hva er hovedemnet eller det viktigste fagområdet for <Spm54>? 

Hvis Spm52b = Ja 

Hva var hovedemnet eller det viktigste fagområdet for <Spm54>? 

 

Beskriv det hovedsaklige innholdet/hovedemnet så detaljert som 

mulig for å lette kodingen av svarene.  

 

Biologi, samfunnsøkonomi, veterinærfag, hjelpepleie, tannhelse, 

politifag, førskolelærerutdanning, journalistikk, statistikkfag, 

IT, drama, bygg- og anleggsfag, arkitektur, markedsføring, 

fysikk, hotellfag, idrettsfag, barnevernsfag er eksempler på 

fagfelt. 

 

Hvis Spm54a = 4. Videregående eller 5. Fagskole 

Spm56? 

 Er/Var utdanningen yrkesrettet, eller var den allmennfaglig? 

 Studieforberedende program regnes som allmennfaglig. 

1. Yrkesrettet (ment å kvalifisere direkte til arbeidsmarkedet) 
2. Allmennfaglig (ment å kvalifisere til videre utdanning) 

 

Spm57a 

Hvis Spm52a = 1 
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På hvilken måte foregår hovedsakelig undervisningen i <Spm54>?  

Som klasseromsundervisning eller lignende, eller som 

fjernundervisning? Fjernundervisning kan foregå både både via 

PC/internett og som brevkurs. 

 

Hvis Spm52b = 1 

På hvilken måte foregikk hovedsakelig undervisningen i <Spm54>?  

Som klasseromsundervisning eller lignende, eller som 

fjernundervisning? 

Fjernundervisning kan foregå både både via PC/internett og som 

brevkurs. 

 

1. Klasseromsundervisning eller lignende 
2. Fjernundervisning 

 

Hvis Spm57a = 2. Fjernundervisning 

Spm57b 

Hvis Spm52a = 1 

Foregår fjernundervisningen hovedsakelig via PC og internett, 

eller med bruk av papirmateriell? 

 

Hvis Spm52b = 1 

Foregikk fjernundervisningen hovedsakelig via PC og internett, 

eller med bruk av papirmateriell? 

 

1. Via PC 
2. Med bruk av papirmateriell 

 

Spm58 

Hvis Spm52a = 1 

Er noe av det følgende grunner til at du deltar i <Spm54>? Du kan 

velge flere. 

 

Hvis Spm52b = 1 

Var noe av det følgende grunner til at du deltok i <Spm54>? Du 

kan velge flere. 

 

Vis svarkort 5 

 

 1. For å gjøre jobben bedre eller forbedre  

    karriereutsiktene mine 

 2. For å minske faren for å miste jobben  

 3. For å øke muligheten for å få en jobb, eller skifte jobb  

    eller yrke 

 4. For å starte egen bedrift 

 5. Fordi jeg ble pålagt å delta 

 6. For økt allmendannelse eller personlig utvikling 

 7. For å øke mine kunnskaper/ferdigheter innen et emne som  

    interesserer meg 

 8. For å få en sertifisering eller et sertifikat 

 9. For å møte nye mennesker og/eller ha det gøy 

10. Andre grunner 
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Hvis Spm39c = Nei (har ikke hatt inntektsgivende arbeid siste 12 mnd) 

Spm59a 

 Hvis Spm52a = Ja 

Har du på noe tidspunkt vært i arbeid mens du har deltatt i 

<Spm54>? Regn også med eventuell betalt permisjon. Dersom 

utdanningen begynte for mer enn 12 måneder siden, gjelder 

spørsmålet også denne perioden. 

 

 Hvis Spm52b = Ja 

Var du på noe tidspunkt i arbeid mens du deltok i <Spm54>? Regn 

også med eventuell betalt permisjon. Dersom utdanningen begynte 

for mer enn 12 måneder siden, gjelder spørsmålet også denne 

perioden. 

 

1. Ja 
2. Nei -> Spm61 

 

Hvis Spm39a = Yrkesaktiv eller Spm39c = Ja eller Spm59a = Ja 

Spm59b 

Foregår/Foregikk <Spm54> helt innenfor, mest innenfor, mest 

utenfor eller helt utenfor betalt arbeidstid? Timer som faller 

utenfor normal arbeidstid, men som er betalt eller kan avspaseres 

regnes også som betalt arbeidstid. Betalt permisjon regnes som 

betalt arbeidstid. 

 

1. Helt innenfor 

2. Mest innenfor 

3. Mest utenfor 

4. Helt utenfor 

5. Var ikke i arbeid 

 

Spm61 

Hvis Spm52a = Ja 

Hvem er med på å betale dine direkte utgifter i forbindelse med 

<Spm54>? Ta med utgifter til skolepenger, semesteravgift, 

eksamensavgift, utgifter til bøker og studiemateriell, samt 

tekniske hjelpemidler. Hvis du har mottatt støtte fra Lånekassen… 

 

Hvis Spm52b = Ja 

Hvem betalte dine direkte utgifter i forbindelse med ^FEDNAME? Ta 

med utgifter til skolepenger, semesteravgift, eksamensavgift, 

utgifter til bøker og annet studiemateriell, samt tekniske 

hjelpemidler. Var det... 

1. bare du selv, 

2. du selv og andre, 

3. bare andre, eller 

4. betaler/betalte du selv, men vet ikke om andre også var med  

   på å betale? 

 

Hvis Spm61 = 2 eller 3 

Spm62 



_ PAGE _5_ 

Hvem er/var med på å betale dine direkte utgifter i forbindelse 

med <Spm54>? Ta med utgifter til skolepenger, semesteravgift, 

eksamensavgift og utgifter til bøker, annet studiemateriell samt 

tekniske hjelpemidler. Er/Var det... 

 

1. Hvis Spm59b =1,2,3,4: Arbeidsgiver eller  

   Alle: en framtidig arbeidsgiver, 

2. NAV, 

3. en annen offentlig institusjon, 

4. et familiemedlem eller en slektning, 

5. et legat eller en annen aktør som deler ut stipender.  

   Regn ikke med stipend fra Lånekassen, eller 

6. Andre? 

7. Eller vet du ikke hvem som har vært med på å betale? 

 

Spm63 

 Hvis Spm61 = 1, 2 eller 4 og Spm62 ≠ 4 

Hvor mye har du selv betalt 

Hvis Spm61 = 2 eller 4 og Spm62 = 4 

Hvor mye har du selv, familiemedlemmer eller slektninger betalt 

Hvis Spm61 = 3 og Spm62 = 4 

Hvor mye har familiemedlemmer eller slektninger betalt 

 

for skolepenger, undervisning, semesteravgift, eksamensavgift, 

bøker annet studiemateriell samt tekniske hjelpemidler i 

forbindelse med <Spm54> de siste 12 månedene? 

__________ 

 

Spm64 

I hvor stor grad har du hatt bruk for, eller venter du å få bruk 

for det lærer/lærte? Vil du si... 

1. i stor grad, 

2. i noen grad, 

3. i liten grad, eller 

4. ikke i det hele tatt? 

 

Spm67a 

 Hvis Spm52a = 1 

 Har det at du deltar i <Spm54> ført til... 

1. ...at du har fått en jobb eller en ny jobb? 

Hvis Spm59a ≠ 1 

2. ...at du har blitt forfremmet i en jobb du har eller hadde? 

3. ...at du har fått høyere lønn? 

4. ...at du har fått nye arbeidsoppgaver i en jobb du har  

   eller hadde? 

5. ...at du gjør en bedre jobb? 

6. ...personlig utvikling, sosial omgang eller oppfrisking  

   av allmennkunnskap? 

Ja/Nei 

 

 Hvis Spm52b = 1 

 Førte det at du deltok i <Spm54> til... 
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1. ...at du fikk en jobb eller en ny jobb? 
2. ...at du ble forfremmet i en jobb du har eller hadde? 
3. ...at du fikk høyere lønn? 
4. ...at du fikk nye arbeidsoppgaver i en jobb du har eller 

hadde? 

5. ...at du gjorde en bedre jobb? 
6. ...personlig utvikling, sosial omgang eller oppfrisking av 

allmennkunnskap? 

Ja/Nei 

 

Hvis Spm67a1...6 ≠ Ja 

Spm67b 

Tror du at det at du deltar/deltok i <Spm54> vil føre til noen av 

disse resultatene? 

1. Ja 
2. Nei 

 

Deltakelse i ikke-formell opplæring siste 12 

måneder 
 

Spm68 

Til nå har vi stilt spørsmål om utdanninger som fører fram til en 

offentlig godkjent eksamen eller kvalifikasjon.  

 

Vi ønsker nå å stille noen spørsmål om annen organisert opplæring 

du har deltatt i de siste 12 månedene, både på jobb og i privat 

sammenheng, der din opplæring var hovedformålet. Regn med både 

fullført og pågående opplæring. Har du i løpet av de siste 12 

månedene... 

 

Hver opplæringsaktivitet skal kun klassifiseres i en av 

kategoriene 

 

...gått på kurs, enten organisert av arbeidsgiver eller på 

fritiden? 

For eksempel språkkurs, datakurs, trafikkopplæring, lederkurs, 

matlagingskurs, kurs i hagestell eller malekurs.   

1. Ja 
2. Nei 

 

Spm69 

...deltatt i workshops eller seminarer, enten organisert av 

arbeidsgiver eller på fritiden? Ta bare med workshops og 

seminarer der din opplæring var hovedformålet.         

Workshops og seminarer kan foregå ved at man utveksler kunnskaper 

og lærer av hverandre, og/eller ved at man får opplæring 

tilpasset egne behov i samråd med workshop/seminarlederen. 

1. Ja 
2. Nei 

 

Spm70 
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...fått opplæring av en instruktør eller kollega i din vanlige 

arbeidssituasjon? Ta bare med opplæring som var planlagt av 

arbeidsgiver. 

For eksempel opplæring i å betjene en ny maskin eller i ny 

programvare. 

1. Ja 
2. Nei 

 

Spm71 

...tatt privattimer med en lærer eller veileder som tar seg 

betalt for opplæringen? 

For eksempel privat matematikkundervisning eller pianotimer. Ta 

med opplæring med profesjonell lærer/veileder, men regn ikke med 

opplæring fra venner, familiemedlemmer eller kolleger. 

1. Ja 
2. Nei  

 

Filter: 

Hvis Spm68, Spm69, Spm70 og Spm71 ≠ Ja -> Spm103 

 

Spm72 

I løpet av de siste 12 månedene hvor mange slike 

opplæringsaktiviteter har du deltatt i? Altså kurs, workshops, 

seminarer, opplæring i din vanlige arbeidssituasjon eller 

privattimer.  

Hvis Spm52a eller Spm52b = 1 

Ta ikke med opplæring som var en del av <Spm54> 

 

Hvis IO har hatt opplæring flere enkeltstående ganger, men som 

del av samme opplæringsplan, kan dette regnes som én opplæring og 

ikke flere. 

____ 

 

Spm73a 

 Hvis Spm72 = 1 

 Hva slags type aktivitet var dette? Var det... 

 Hvis 1 < Spm72 

Jeg ber deg nå tenke tilbake på den første slike 

opplæringsaktiviteten som du deltok i i løpet av de siste 12 

månedene. Hva slags type opplæring var dette? Var det... 

1. et kurs, 
2. en workshop eller et seminar, 
3. opplæring i din vanlige arbeidssituasjon, eller 
4. privattimer? 

 

 

Spm73b 

 Hva var temaet for denne opplæringen? 

 ________________ 

 

Spm73c 
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Jeg kommer senere til å kalle denne opplæringen for <Spm73a> 

nummer 1: <Spm73b>. 

Trykk en tast for å gå videre. 

 

Deretter loop Spm73a-Spm73c til type og tema for alle 

opplæringsaktiviteter er registrert: ”Så ber jeg deg tenke tilbake på 

den andre/tredje/fjerde osv. slike opplæringsaktiviteten som du deltok 

i i løpet av de siste 12 månedene.” osv. 

 

Hvis ingen av opplæringsaktivitetene i Spm73a = 3. opplæring i din 

vanlige arbeidssituasjon 

Spm83 

Hvis Spm72 = 1 

Var denne opplæringsaktiviteten jobbrelatert? 

Hvis 1 < Spm72 

Var noen av opplæringsaktivitetene jobbrelaterte? 

1. Ja 
2. Nei 

 

Hvis Spm39c ≠ Nei (IO har hatt inntektsgivende arbeid siste 12 måneder) 

og minst 1 av Spm73a ≠ 3. opplæring i din vanlige arbeidssituasjon 

Spm84 

Foregikk noen av opplæringsaktivitetene innenfor betalt 

arbeidstid? Timer som faller utenfor normal arbeidstid, men som 

er betalt eller kan avspaseres regnes også som betalt arbeidstid. 

Betalt permisjon for å delta i opplæring skal også regnes med. 

1. Ja 
2. Nei 

 

Filter: 

Hvis 1 eller flere av Spm73a = 3. opplæring i din vanlige 

arbeidssituasjon -> Overgang 

 

Spm85 

 Hvis Spm39c ≠ 2 

Betalte din arbeidsgiver, eller en mulig fremtidig arbeidsgiver, 

helt eller delvis for denne opplæringsaktiviteten/disse 

opplæringsaktivitetene? 

 

Hvis Spm39c = 2  

Betalte en mulig fremtidig arbeidsgiver helt eller delvis for 

denne opplæringsaktiviteten/disse opplæringsaktivitetene? 

1. Ja 
2. Nei 

 

 

Detaljert informasjon om tilfeldig valgte 

opplæringsaktiviteter 
 

Spm86_1 (Første tilfeldig valgte opplæringsaktivitet) 
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Spm86_2 (Andre tilfeldig valgte opplæringsaktivitet) 

 

Det skal nå stilles detaljerte spørsmål om en eller to 

opplæringsaktiviteter. Hvis IO har fortalt om mer enn to 

opplæringsaktiviteter vil to av opplæringsaktivitetene bli tilfeldig 

trukket. 

 

Overgang 

 Hvis Spm72 = 1 aktivitet 

Jeg skal nå stille noen flere spørsmål om den aktiviteten du har 

fortalt om. 

Hvis Spm72 = 2 aktiviteter 

Jeg skal nå stille noen flere spørsmål de to aktivitetene du har 

fortalt om. Jeg starter med <Spm86_1>. 

Hvis Spm72 = 3 aktiviteter 

Jeg skal nå stille noen flere spørsmål om to av aktivitetene du 

har fortalt om. Intervjuprogrammet på PCen vil trekke to av 

aktivitetene tilfeldig.  Jeg starter med <Spm86_1. 

Trykk en tast for å gå videre 

 

Spm86 (Første tilfeldig valgte opplæringsaktivitet: identifikator) 

  

Spm87 (Første tilfeldig valgte opplæringsaktivitet: type fra Spm73a) 

 

Hvis Spm86_1 ≠ opplæring i din vanlige arbeidssituasjon eller Spm83 ≠ 

Nei (ingen av opplæringsaktivitetene var jobbrelaterte) 

Spm88 

Var det hovedsakelig jobbrelaterte eller private grunner til at 

du deltok i <Spm86_1>? 

1. Hovedsakelig jobbrelaterte grunner 
2. Hovedsakelig private grunner 

 

Spm89 

 Hva var emnet eller fagfeltet for <Spm86_1>? 

 

Beskriv det hovedsaklige emnet/fagfeltet så detaljert som mulig 

for å lette kodingen av svarene.  

 

 _____________________ 

 

Hvis Spm87 ≠ 2. workshop/seminar og ≠ 3. opplæring i arbeidssituasjonen 

(enten kurs, privattimer eller uoppgitt) 

Spm90a 

På hvilken måte foregikk hovedsakelig opplæringen i <Spm86_1>? 

Som klasseromsundervisning eller lignende, eller som 

fjernundervisning? 

1. Klasseromsundervisning eller lignende 
2. Fjernundervisning 

 

 

Spm90b 
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Foregikk fjernundervisningen hovedsakelig via PC og internett, 

eller med bruk av papirmateriell? 

 

1. Via PC 
2. Med bruk av papirmateriell 
 

 

Spm91 

Var noe av det som foreslås på dette kortet grunner til at du 

deltok i <Spm86_1>? Du kan velge flere. 

Vis svarkort 5 

 

 1. For å gjøre jobben bedre eller forbedre  

    karriereutsiktene mine 

 2. For å minske faren for å miste jobben  

 3. For å øke muligheten for å få en jobb, eller skifte jobb  

    eller yrke 

 4. For å starte egen bedrift 

 5. Fordi jeg ble pålagt å delta 

 6. For økt allmendannelse eller personlig utvikling 

 7. For å øke mine kunnskaper/ferdigheter innen et emne som  

    interesserer meg 

 8. For å få en sertifisering eller et sertifikat 

 9. For å møte nye mennesker og/eller ha det gøy 

10. Andre grunner 

 

Hvis Spm39c ≠ 2 eller Spm87 ≠ 3. opplæring i arbeidssituasjonen 

Kodes automatisk til 5 hvis Spm39c = 2 

Spm92 

Foregikk <Spm86_1> helt innenfor, mest innenfor, mest utenfor 

eller helt utenfor betalt arbeidstid? Timer som faller utenfor 

normal arbeidstid, men som er betalt eller kan avspaseres regnes 

også som betalt arbeidstid. Betalt permisjon regnes som betalt 

arbeidstid. 

 

1. Helt innenfor 

2. Mest innenfor 

3. Mest utenfor 

4. Helt utenfor 

5. Var ikke i arbeid 

 

Spm93a 

Jeg har nå noen spørsmål om hvor mange timer du fikk opplæring i 

<Spm86_1>. Er det lettest for deg å ta utgangspunkt i antall 

timer, eller antall dager du fikk opplæring? 

 1. Timer 

 2. Dager 

  

Hvis Spm93a = Timer 

Spm93b 

Hvor mange timer fikk du opplæring? Regn ikke med timer brukt til 

selvstudier, oppgaveskriving eller lignende. 
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____ timer -> Spm94 

 

Spm93c 

Hvor mange dager deltok du i opplæringen? Regn ikke med dager kun 

brukt til selvstudier, oppgaveskriving eller lignende. 

____ dager 

 

Spm93d 

 Hvor mange timer opplæring hadde du i gjennomsnitt per dag? 

 ____ timer 

 

Spm93e 

Vi har regnet ut at du fikk totalt (=<Spm93c>*<Spm93d>) timer 

opplæring i forbindelse med <Spm86_1>. Virker dette riktig, eller 

mener du at en annen totalsum er riktigere? 

1. Ja, summen virker riktig 
2. Nei, summen virker feil 

 

Spm93f 

Hvor mange timer vil du anslå at du har hatt med denne 

opplæringen? 

____ timer 

 

Spm94 

Hvem var det som sto for opplæringen eller instruksjonen? Jeg 

tenker da på hvem som gjennomførte opplæringen, ikke nødvendigvis 

hvem som betalte. 

 

Vis svarkort 6. 

1. En offentlig skole eller utdanningsinstitusjon 
2. En privat skole eller kursleverandør (NKS, NKI) 
3. En privat bedrift, for eksempel en leverandør av varer eller 

tjenester 

4. Arbeidsgiver 
5. En arbeidsgiverorganisasjon eller bransjeorganisasjon 
6. En fagforening 
7. En interesseorganisasjon, en frivillig organisasjon, et 

studieforbund, et politisk parti 

8. En privatlærer eller annen privatperson 
9. Et bibliotek, et museum eller en annen institusjon som ikke 

hovedsakelig driver med opplæring 

10. Andre 
 

Spm95 

Ga <Spm86_1> en sertifisering som krevdes av myndigheter eller 

arbeidsgiver for at du skulle kunne utføre ditt daværende eller 

planlagte arbeid? For eksempel livredningskurs, kurs i hms, 

sertifikat for kjøretøyer, kunnskapsprøven i alkoholloven. 

1. Ja 
2. Nei 

 

Hvis Spm86 ≠ 3. opplæring i arbeidssituasjonen 
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Spm96 

Hvem betalte dine direkte utgifter i forbindelse med <Spm86_1>? 

Ta med eventuelle honorarer, kursavgift og eksamensavgift. Ta 

også med eventuelle utgifter til bøker, annet studiemateriell 

samt tekniske hjelpemidler. Var det... 

1. bare du selv, 

2. du selv og andre, 

3. bare andre, eller 

4. betalte du selv, men vet ikke om andre også var med  

   på å betale? 

 

Hvis Spm96 = 2 eller 3 

Spm97 

Hvem var med på å betale dine direkte utgifter i forbindelse med 

< Spm86_1>? Ta med eventuelle honorarer, kursavgift og 

eksamensavgift. Ta også med eventuelle utgifter til bøker, annet 

studiemateriell samt tekniske hjelpemidler. Var det... 

 

1. Hvis Spm92 ≠ 5: Arbeidsgiver eller  

   Alle: en framtidig arbeidsgiver, 

2. NAV, 

3. en annen offentlig institusjon, 

4. et familiemedlem eller en slektning, 

5. et legat eller en annen aktør som deler ut stipender.  

   Regn ikke med stipend fra Lånekassen, eller 

6. Andre? 

 

 

Spm98 

Hvis Spm96 = 1, 2 eller 4 og Spm97 ≠ 4 

Hvor mye har du selv betalt 

Hvis Spm61 = 2 eller 4 og Spm97 = 4 

Hvor mye har du selv, familiemedlemmer eller slektninger betalt 

Hvis Spm61 = 3 og Spm97 = 4 

Hvor mye har familiemedlemmer eller slektninger betalt 

 

for honorarer, kursavgift og eksamensavgift, bøker, annet 

studiemateriell og tekniske hjelpemidler i forbindelse med 

<Spm86_1>? 

__________ 

 

Spm99 

 I hvor stor grad har du hatt bruk for, eller venter du å få bruk 

for det lærte? Vil du si... 

1. i stor grad, 

2. i noen grad, 

3. i liten grad, eller 

4. ikke i det hele tatt? 

 

Spm102a 

 Førte det at du deltok i <Spm54> til... 

1. ...at du fikk en jobb eller en ny jobb? 
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2. ...at du ble forfremmet i en jobb du har eller hadde? 
3. ...at du fikk høyere lønn? 
4. ...at du fikk nye arbeidsoppgaver i en jobb du har eller 

hadde? 

5. ...at du gjorde en bedre jobb? 
6. ...personlig utvikling, sosial omgang eller oppfrisking av 

allmennkunnskap? 

 

Spm102b 

 

Hvis Spm102a1...6 ≠ Ja 

Spm67b 

Tror du at det at du deltok i <Spm86_1> vil føre til noen av 

disse resultatene? 

1. Ja 
2. Nei 

 

Filter: 

Hvis IO har oppgitt mer enn én aktivitet i Spm72 starter en ny sekvens 

med Spm86-Spm102 for <Spm86_2>. Hvis kun én aktivitet er oppgitt, eller 

begge sekvensene Spm86-Spm102 har blitt stilt, gå til Spm103a. 

Overgang2 

 Så har jeg noen spørsmål om <Spm86_2>. -> Spm88 

 

 

Hindringer fra å delta i utdanning eller 

opplæring 
 

Hvis Spm52a, Spm52b, Spm68, Spm69, Spm70 eller Spm71 = Ja (har deltatt 

i utdanning eller opplæring de siste 12 månedene) 

Spm103a 

De følgende spørsmålene gjelder alle de formene for opplæring og 

utdanning vi har snakket om så langt. I løpet av de siste 12 

månedene, ønsket du å delta i mer opplæring eller utdanning enn 

du gjorde? 

1. Ja –> Spm107 
2. Nei -> Spm109 

 

Hvis Spm52a, Spm52b, Spm68, Spm69, Spm70 og Spm71 = Nei (har ikke 

deltatt i utdanning eller opplæring de siste 12 månedene) 

Spm103b 

De følgende spørsmålene gjelder alle de formene for opplæring og 

utdanning vi har snakket om så langt. I løpet av de siste 12 

månedene, ønsket du å delta i opplæring eller utdanning? 

1. Ja –> Spm107 
2. Nei 

 

Spm106a 

 Det kan være mange grunner til at man ikke deltar i utdanning 

eller opplæring. Jeg skal nå lese opp en liste med mulige grunner, og 

ber deg om å svare ja eller nei på om hver enkelt grunn gjaldt for deg.  
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Jeg trengte ikke utdanning eller opplæring i jobbsammenheng. 

1. Ja 
2. Nei 

 

Spm106b 

Det kan være mange grunner til at man ikke deltar i utdanning eller 

opplæring. Jeg skal nå lese opp en liste med mulige grunner, og ber deg 

om å svare ja eller nei på om hver enkelt grunn gjaldt for deg. 

 

Jeg trengte ikke utdanning eller opplæring i  privat sammenheng. 

1. Ja 
2. Nei 

 

Vis svarkort 7 

 1. Jeg hadde ikke nødvendige forkunnskaper eller kvalifikasjoner   

 2. Jeg hadde ikke råd til utdanning eller opplæring  

 3. Jeg manglet støtte fra arbeidsgiver eller fra NAV  

 4. Jeg måtte jobbe på de tidene undervisningen/opplæringen  

    fant sted 

 5. Utdanningen/opplæringen jeg ønsket foregikk for langt unna 

 6. Jeg hadde ikke tilgang til PC og/eller Internett 

 7. Jeg hadde ikke tid på grunn av familieforpliktelser 

 8. Jeg kunne ikke på grunn av egen sykdom eller helseproblemer 

 9. Jeg kunne ikke av andre personlige grunner 

10. Det fantes ikke noen utdanning eller opplæring som passet 

 11. Andre årsaker 

 

 

Spm107 

a. Jeg hadde ikke nødvendige forkunnskaper eller kvalifikasjoner   
b. Jeg hadde ikke råd til utdanning eller opplæring  
c. Jeg manglet støtte fra arbeidsgiver eller fra NAV  
d. Jeg måtte jobbe på de tidene undervisningen/opplæringen fant sted 
e. Utdanningen/opplæringen jeg ønsket foregikk for langt unna 
f. Jeg hadde ikke tilgang til PC og/eller Internett 
g. Jeg hadde ikke tid på grunn av familieforpliktelser 
h. Jeg kunne ikke på grunn av egen sykdom eller helseproblemer 
i. Jeg kunne ikke av andre personlige grunner 
j. Det fantes ikke noen utdanning eller opplæring som passet 
k. Andre grunner 

 

Spm109 

Var det noen spesielle årsaker til at du ikke ønsket å delta i 

opplæring eller utdanning de siste 12 månedene? 

1. Nei. Trengte ikke opplæring eller utdanning 
2. Ja. Det var en eller flere årsaker til at IO ikke ønsket å 

delta 

 

 

Uformell opplæring 
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Spm112a 

Hvis vi ser bort fra de typene utdanning og organisert opplæring 

som vi har snakket om, har du i løpet av de siste 12 månedene 

forsøkt å lære deg noe innenfor et bestemt emne, enten på jobb 

eller i fritiden? Enten helt på egen hånd, eller ved å lære av 

andre. 

1. Ja 
2. Nei -> Spm119a 

 

Hvis Spm112a = Ja 

Spm112b 

Har du forsøkt å lære deg selv noe innen ett emne, eller innen 

flere emner de siste 12 månedene? 

1. Ett emne 

2. Flere emner 

 

Spm113 

Jeg har nå noen spørsmål om den siste gangen du lærte deg selv 

noe. Hva var emnet eller fagfeltet for det du lærte deg? 

 ___________________ 

 

Spm114 

Var det hovedsakelig jobbrelaterte eller private grunner til at 

du lærte deg dette? 

1. Hovedsakelig jobbrelaterte grunner 
2. Hovedsakelig private grunner 

 

Spm115 

Hvordan lærte du deg dette? Hvis du lærte deg dette på mer enn én 

måte, velg den viktigste. 

Vis svarkort 7 

1. Fra familiemedlemmer, venner eller kolleger 
2. Ved å lese faglitteratur i bøker, tidsskrifter eller andre 

trykte medier 

3. Ved hjelp av PC eller Internett 
4. Ved hjelp av TV, radio, DVD eller lignende 
5. På annen måte 

 

Hvis Spm112b = 2. Flere ganger 

Spm116 

Så har jeg har nå noen spørsmål om den nest siste gangen du lærte 

deg selv noe. Hva var emnet eller fagfeltet for det du lærte deg? 

_________________ 

 

Spm117 

 Var det hovedsakelig jobbrelaterte eller private grunner til at 

du lærte deg dette? 

1. Hovedsakelig jobbrelaterte grunner 
2. Hovedsakelig private grunner 

 

Spm118 
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Hvordan lærte du deg dette? Hvis du lærte deg dette på mer enn én 

måte, velg den viktigste. 

Vis svarkort 7 

1. Fra familiemedlemmer, venner eller kolleger 
2. Ved å lese faglitteratur i bøker, tidsskrifter eller andre 

trykte medier 

3. Ved hjelp av PC eller Internett 
4. Ved hjelp av TV, radio, DVD eller lignende 
5. På annen måte 

 

Bruk av PC 
 

Spm119a 

Så har jeg noen spørsmål om bruk av PC. Har du noen gang brukt en 

PC eller en annen type datamaskin? 

1. Ja 
2. Nei -> Spm121a 

 

Spm119b_1 

Jeg skal nå lese opp noen aktiviteter man kan utføre på PC. Har 

du noen gang … 

 

 ...kopiert eller flyttet en fil eller mappe? 

1. Ja 
2. Nei 

 

Spm119b_2 

...brukt kopi- eller klipp- og lim-funksjonen for å kopiere eller 

flytte informasjon i et dokument? 

1. Ja 
2. Nei 

 

Spm119b_3 

...brukt et regneark-program, for eksempel Excel,  til å legge 

sammen, trekke fra, gange eller dele tall 

1. Ja 
2. Nei 
 

Spm119b_4 

...komprimert eller zippet filer? 

1. Ja 
2. Nei 
 

Spm119b_5 

...koblet til og installert nytt utstyr, f.eks. en skriver 

 eller et modem 

1. Ja 
2. Nei 
 

Spm119b_6 

...laget et dataprogram ved å benytte et programmeringsspråk 
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1. Ja 
2. Nei 
 

Spm119b_7 

...overført datafiler mellom en PC og et kamera, en mp3-spiller, 

en telefon eller et annet elektronisk verktøy? 

1. Ja 
2. Nei 
 

Spm119b_8  

...endret innstillingene på noen programvare? 

1. Ja 
2. Nei 
 

Spm119b_9 

...laget en presentasjon med PowerPoint eller lignende 

programvare? 

1. Ja 
2. Nei 
 

Spm119b_10 

...installert et operativsystem, for eksempel Windows? 

1. Ja 
2. Nei 

 

Bakgrunnsspørsmål 
 

Spm121a 

Så har jeg noen bakgrunnsspørsmål. Hva er ditt morsmål? Med 

morsmål menes det første språket du lærte i barndommen, og som du 

fortsatt forstår. 

____________ 

 

LG2aISO 

Trykk backspace for å velge ISO-639-2 språkkode. Søk etter 

”andre” dersom du ikke finner en passende språkkode. 

 

Spm121b 

Hvis IO selv har oppgitt å ha mer enn ett morsmål, skriv inn det 

andre morsmålet her. Hvis ikke, trykk enter for å gå videre. 

______________ 

 

LG2bISO 

Trykk backspace for å velge ISO-639-2 språkkode. Søk etter 

”andre” dersom du ikke finner en passende språkkode. 

  

Spm122 

Når du ser bort fra morsmålet ditt/morsmålene dine, hvor mange  

andre språk kan du forstå enten skriftlig eller muntlig? Det er 

ikke nødvendig å forstå språket fullt ut. 

Hvis IO spør om skandinaviske språk skal regnes med, svar ja. 
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__ 

 

Hvis 0 < Spm122 

Hvilket  

 Hvis Spm122 = 1 

 Hvilket språk er dette? 

 Hvis 1 < Spm122 

 Hvilket av disse språkene forstår du best? 

 

FremISO 

Trykk backspace for å velge ISO-639-2 språkkode. Søk etter 

”andre” dersom du ikke finner en passende språkkode. 

 

(Deretter gjentas sekvensen Hvilket-FremISO til det er rapportert for 

antallet språk fra Spm122) 

 

Hvis minst ett av språkene engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk er 

nevnt i Hvilket-FremISO-sekvensen  

Spm131 

Hvilken av beskrivelsene på dette kortet passer best på dine 

kunnskaper i engelsk/tysk/fransk/spansk/russisk? 

Vis svarkort 8 

1. Jeg kan forstå og bruke vanlige hverdagsuttrykk. Jeg kan bruke 
språket i tilknytning til ting og situasjoner jeg kjenner godt 

2. Jeg forstår meningsinnholdet når språket blir snakket tydelig, 
og kan skrive enkle tekster. Jeg kan beskrive opplevelser og 

hendelser. 

3. Jeg forstår mange typer krevende tekster og kan bruke språket 
på en fleksibel måte. Jeg behersker språket nesten fullt ut. 

 

Hvis minst to av språkene engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk er 

nevnt i Hvilket-FremISO-sekvensen  

Spm132 

Hvilken av beskrivelsene på dette kortet passer best på dine 

kunnskaper i engelsk/tysk/fransk/spansk/russisk? 

Vis svarkort 8 

1. Jeg kan forstå og bruke vanlige hverdagsuttrykk. Jeg kan bruke 
språket i tilknytning til ting og situasjoner jeg kjenner godt 

2. Jeg forstår meningsinnholdet når språket blir snakket tydelig, 
og kan skrive enkle tekster. Jeg kan beskrive opplevelser og 

hendelser. 

3. Jeg forstår mange typer krevende tekster og kan bruke språket 
på en fleksibel måte. Jeg behersker språket nesten fullt ut. 

 

 

 

Hvis minst tre av språkene engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk er 

nevnt i Hvilket-FremISO-sekvensen  

Spm133 

Hvilken av beskrivelsene på dette kortet passer best på dine 

kunnskaper i engelsk/tysk/fransk/spansk/russisk? 

Vis svarkort 8 
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1. Jeg kan forstå og bruke vanlige hverdagsuttrykk. Jeg kan bruke 
språket i tilknytning til ting og situasjoner jeg kjenner godt 

2. Jeg forstår meningsinnholdet når språket blir snakket tydelig, 
og kan skrive enkle tekster. Jeg kan beskrive opplevelser og 

hendelser. 

3. Jeg forstår mange typer krevende tekster og kan bruke språket 
på en fleksibel måte. Jeg behersker språket nesten fullt ut. 

 

 

AntPers 

 Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører 

husholdningen. Til husholdningen regner vi alle personer som er 

fast bosatt i boligen, og som har felles matbudsjett. Personer 

som er fast bosatt i boligen, men som er borte fra hjemmet, 

f.eks. på grunn av arbeid skal regnes med. Hvor mange personer er 

det husholdningen din? Regn også med IO selv. 

:1..x 

 

Kjonn 

Hvis Antpers=2:  

For det andre husholdningsmedlemmet vil vi gjerne at du nevner 

personens kjønn, fødselsår og familieforhold til deg. 

 

Hvis Antpers2: 
For hvert husholdningsmedlem utenom deg selv, vil vi gjerne at du 

nevner personenes kjønn, fødselsår og familieforhold til deg. 

 

Er dette en mann eller en kvinne? 

1. Mann  
2. Kvinne  

 

 

FodtAar 

Hvilket år er [hun/han] født? 
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Slekt 

Hvilket familieforhold har [hun/han] til deg? 

1.  
2. Ektefelle  
3. Samboer  
4. Sønn/datter  
5. Stesønn/datter  
6. Søsken/halvsøsken  
7. Stesøsken 
8. Foreldre 
9. Steforeldre 
10. Svigerforeldre  

11. Svigersønn/-datter  

12. Besteforeldre  

13. Barnebarn  

14. Annen slektning av IO  

15. Annen ikke-slektning  

 

Arb   

Hvis 15 < (2012-^FodtAar) 

Utfører [hun/han] vanligvis inntektsgivende arbeid i minst 1 time 

hver uke? Regn også med arbeid som familiemedlem uten fast avtalt 

lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.  

JA/NEI 

 

EgenInn   

Hvor stor var din egen brutto inntekt i 2011? Med brutto inntekt 

menes inntekt før fradrag og skatt er trukket fra. Rund av til 

nærmeste 1000 kr. HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I 

NÆRMESTE 10 000 KR. HVIS INGEN INNTEKT, MARKER MED 0. 

:0..x 

 

HusInn 

Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 

2011? Rund av til nærmeste 1000 kr. HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, 

BE OM SVAR I NÆRMESTE 10 000 KR. HVIS INGEN INNTEKT, MARKER MED 

0. 

:0..x 

 

 


