Spørreskjemaet for Lærevilkårsmonitoren 2020
A. DELTAKELSE I FORMELL UTDANNING
Hvis utd105a=2 (har ikke gått på skole i løpet av de siste fire ukene)
A1
Har du gått på skole, studert eller vært lærling i løpet av de siste
12 månedene?
Ta med alle utdannings- og opplæringsaktiviteter som gir studiepoeng,
eller som er en del av grunnskole eller videregående opplæring.
1. Ja
2. Nei
Hvis A1=1
A2a
Hva slags utdanning var dette? Var dette grunnskole, videregående
skole, fagskole, universitet eller høyskole?
Instruks: Hvis IO har deltatt på flere, velg den seneste utdanningen (og
hvis flere samtidig, velg den høyeste utdanningen).
Hvis utd105a=1 (har gått på skole i løpet av de siste fire ukene)
A2a
Nå et spørsmål om den formelle utdanningen du deltok i de siste fire
uker.
Hva slags utdanning var dette? Var dette grunnskole, videregående
utdanning, fagskole, universitet eller høyskole?
1. Grunnskole
2. Videregående utdanning eller fagskole
3. Universitet eller høyskole
Instruks: Hvis IO har deltatt på flere, velg den seneste utdanningen (og
hvis flere samtidig, velg den høyeste utdanningen).
Folkehøyskole regnes som videregående utdanning, det gjør også lærlinger.
Fagskoleutdanninger har en varighet på 0,5-2 år og er yrkesrettede
utdanninger som bygger på fullført videregående opplæring. Fagskole
inkluderer ikke profesjonsutdanninger ved universitet eller høgskole (eks.
lege, sykepleier, veterinær osv.), og ei heller lærlinger eller
praksiskandidater, som da er på videregående nivå.
Hvis A2a=3
A2b
På hvilket nivå var denne utdanningen? Var den på bachelornivå,
masternivå eller høyere?
1. Bachelornivå
2. Masternivå eller høyere

Instruks: Studenter som har tatt færre studiepoeng enn det som trengs til
en bachelorgrad (mindre enn 180 studiepoeng) skal registreres i bachelor.
PhD og doktorgrad inkluderes i 2. Masternivå eller høyere.
Hvis A2a=2
A2c
Var dette:
1.
2.
3.
4.
5.

Yrkesfaglig videregående opplæring, inkludert lærlinger
Studieforberedende/allmennfaglig videregående opplæring
Folkehøgskole
Fagskole
Annet

Instruks: Hvis IO har deltatt på mer enn én utdanning på samme
utdanningsnivå, velg den siste utdanningen IO har tatt.
Hvis A1=1 eller utd105a=1 (har gått på skole i løpet av de siste 12 mnd
eller 4 ukene)
A3a
Var denne utdanningen nettbasert med samlinger, nettbasert uten
samlinger, eller ikke nettbasert?
1. Nettbasert med samlinger
2. Nettbasert uten samlinger
3. Ikke nettbasert (dvs. tradisjonell undervisning)
Instruks: Hvis IO har deltatt på flere, velg den seneste utdanningen (og
hvis flere samtidig, velg den høyeste utdanningen).
Tradisjonell undervisning regnes som «ikke nettbasert» utdanning, selv om
undervisningen inneholder digitale elementer og/eller bruk av digitale
læringsplattformer.
Hvis A1=1 eller utd105a=1 (har gått på skole i løpet av de siste 12 mnd
eller 4 ukene)
A4
Var dette utdanning ved en offentlig eller privat institusjon?
1.
2.
3.
4.

Offentlig
Privat
Annet
Vet ikke

Instruks: Hvis IO har deltatt på flere, velg den seneste utdanningen (og
hvis flere samtidig, velg den høyeste utdanningen).

Hvis A1=1 eller utd105a=1 (har gått på skole i løpet av de siste 12 mnd
eller 4 ukene)
A5a
Så et spørsmål om hvem som betalte studie- og/eller semesteravgiften
for all utdanning du har deltatt i de siste 12 månedene.
Var det du, andre, eller både du og andre, som betalte studieog/eller semesteravgiften?
1. Du betalte selv

2.
3.
4.
5.

Andre betalte for deg
Både du og andre betalte
Det var ingen avgift
Vet ikke

Instruks: Studie- og/eller semesteravgift inkluderer kurspris, kursavgift,
registreringsavgift, påmeldingsavgift, eksamensavgift og skolepenger.
F.eks. lå semesteravgiften ved offentlige utdanningsinstitusjoner på rundt
800 kroner semesteret i 2018, mens BI tok rundt 12-18 000 for et kurs på
7,5 studiepoeng.
Utgifter til bøker, reiser, tapt arbeidsfortjeneste o.l. skal ikke regnes
med.
Hvis A5a=2 eller A5a=3
A5b
Hvem betalte studie-/semesteravgiften for deg?
Var det:
1.
2.
3.
4.
5.

Arbeidsgiver
NAV
Fagforening
Familie eller andre privatpersoner
Andre

Hvis A5a=2 eller A5a=3
A5c
Hvor mye har andre betalt for deg i studie-/semesteravgift for all
utdanning du har deltatt i de siste 12 månedene? Oppgi beløpet i
kroner.
1. *Beløp*
2. Vet ikke
Hvis A5a=1 eller A5a=3
A5d
Hvor mye har du selv betalt i studie-/semesteravgift for all
utdanning du har deltatt i de siste 12 månedene? Oppgi beløpet i
kroner.
1. *Beløp*
2. Vet ikke
Hvis A5a=1 eller A5a=3
A5e
Finansierte du hele, eller deler av, utdanningen gjennom lån eller
stipend fra Lånekassen?
1. Ja
2. Nei
Hvis utd105a=1 eller A1=1 (har gått på skole i løpet av de siste 12 mnd
eller 4 ukene)
A6

Har du tatt ulønnet utdanningspermisjon fra jobb, enten på heltid
eller deltid, de siste 12 månedene?
1. Ja
2. Nei
Instruks: Ulønnet utdanningspermisjon er permisjon, på heltid eller deltid,
fra jobben for å delta i organiserte og yrkesrelaterte utdanningstilbud.
Man opparbeider seg rett til ulønnet utdanningspermisjon gjennom å ha vært
yrkesaktiv de siste tre årene og ansatt hos nåværende arbeidsgiver de siste
to årene. For å få ulønnet utdanningspermisjon må du ha varslet
arbeidsgiver skriftlig.
Lønnet permisjon for å ta utdanning eller utdanning tatt i forbindelse med
annen permisjon (f.eks. lesedager), skal IKKE regnes med.

B. DELTAKELSE I IKKE-FORMELL OPPLÆRING
Hvis utd105=2 (har ikke deltatt i ikke-formell opplæring i løpet av de
siste 4 ukene)
B1
Har du deltatt i noen annen form for opplæring, som kurs, seminarer,
konferanser o.l. i løpet av de siste 12 månedene?
1. Ja
2. Nei
Hvis B1=1
B3
Var noe av opplæringen i løpet av de siste 12 månedene jobbrelatert
opplæring i forbindelse med nåværende eller framtidig jobb?
1. Ja
2. Nei
B10a
Hvis Sysselsatt (syssstat=1) og (B3=1)
Så et spørsmål om varigheten til alle jobbrelaterte kurs, seminarer
og konferanser du deltok i de siste 12 måneder.
Varte minst en av disse mer enn 20 timer?
Hvis Sysselsatt (syssstat=1) og utd112=1
Nå følger spørsmål om opplæring du har deltatt i, som kurs,
seminarer, konferanser o.l., i løpet av de siste 12 månedene.
Først et spørsmål om varigheten til alle jobbrelaterte kurs,
seminarer og konferanser du deltok i de siste 12 måneder.
Varte minst en av disse mer enn 20 timer?
1. Ja

2. Nei
Instruks: Mer enn 20 timer tilsvarer for eksempel 3 hele arbeidsdager eller
2 timer per uke i en periode på minst 10 uker.
Hvis Sysselsatt (syssstat=1) og ((B3=1) eller (utd112=1))
B10b
Deltok du i noe opplæring som varte mellom 8 og 20 timer?
1. Ja
2. Nei
Hvis Sysselsatt (syssstat=1) og ((B3=1) eller (utd112=1))
B10c
Deltok du i noe opplæring som varte i mindre enn 8 timer?
1. Ja
2. Nei
Hvis B3=1 eller utd112=1
B4
Har du i tillegg til jobbrelatert opplæring også deltatt på kurs,
seminarer, konferanser ol. som ikke var jobbrelatert, men f.eks.
knyttet til fritidsaktivitet, frivillig arbeid eller omsorg for barn
eller andre, i løpet av de siste 12 månedene?
1. Ja
2. Nei
Hvis B1=1 eller utd105=1
B2a
Uavhengig av om opplæringen var jobbrelatert eller ikke, var noe av
opplæringen du har deltatt i siste 12 måneder nettbasert, enten med
eller uten samlinger?
1. Ja
2. Nei
Instruks: Samling(er) defineres som at det har vært minimum én fysisk
samling av deltaker(e) og instruktør(er) i løpet av aktiviteten.
Nettbaserte kurs krever at hoveddelen av opplæringen foregår over
internett.
Hvis B2a=1
B2b
Deltok du i nettbasert opplæring med samlinger?
1. Ja
2. Nei
Hvis B2b=1
B2c
Deltok du også i nettbasert opplæring uten samlinger?
1. Ja

2. Nei
Hvis B2a=1
B2d
Deltok du også i opplæring som ikke var nettbasert?
1. Ja
2. Nei
Hvis Sysselsatt
B11a
Har du bedt arbeidsgiveren din om å få delta i noen form for
utdanning eller opplæring, som kurs, seminarer, konferanser o.l. i
løpet av de siste 12 måneder?
1. Ja
2. Nei
Hvis Sysselsatt
B11b
Har arbeidsgiveren din tilbudt deg noen form for utdanning eller
opplæring, som kurs, seminar, konferanser ol. i løpet av de siste 12
måneder?
1. Ja
2. Nei

D. UFORMELL LÆRING/LÆRINGSMILJØ PÅ ARBEIDSPLASSEN
Hvis Sysselsatt
D1
Læring skjer ikke bare gjennom kurs og utdanning, men også gjennom
det daglige arbeidet og gjennom kontakt med kolleger.
Alt i alt, hvor gode eller dårlige muligheter har du til å skaffe deg
kunnskaper og ferdigheter gjennom det daglige arbeidet? Er
mulighetene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Svært gode
Ganske gode
Verken gode eller dårlige
Ganske dårlige
Svært dårlige
Vet ikke

Hvis Sysselsatt
D2
I hvilken grad krever jobben din at du stadig må lære deg noe nytt,
eller sette deg inn i nye ting?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I svært stor grad
I ganske stor grad
I verken stor eller liten grad
I ganske liten grad
I svært liten grad
Vet ikke

Hvis sysselsatt
D3
I hvilken grad legger arbeidsgiveren din til rette for at du får
sette deg inn i det nye jobben krever, f.eks. gjennom å tilby
opplæring eller gi tid til egenstudier?
1. I svært stor grad
2. I ganske stor grad
3. I verken stor eller liten grad
4. I ganske liten grad
5. I svært liten grad
6. Vet ikke

