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Overgang og kontinuitet. Teoretisk forankring.

En overgang mellom skoleslag, og skole – arbeidsliv 
er en økologisk overgang som både representerer 
en konsekvens av tidligere erfaringer og en stimulans 
til ny utvikling.

(Bronfenbrenner, 1979)
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Elevenes overgang fra ungdomsskole til videregående og 
fra videregående skole til lære eller videre studier 
innebærer ofte brudd på:

Fysisk kontinuitet- skifte av fysisk miljø, nye fysiske 
rammer

Sosial kontinuitet - nye medelever – nye kolleger

Filosofisk kontinuitet – fra lærerstyrt læring til ansvar for 
egen læring?

Kommunikasjonsmessig kontinuitet. Fra ungdom mot 
ung voksen, fra elev til arbeidsfellesskap

(Basert på Broström, 2009)

4

Data i prosjektet

• Startet v15 i 10. klasse, ønsket å følge elevene gjennom VGS 
• Våren 2015 (utvalg1) – T1:

• 11 ungdomsskoler i Trondheim og Melhus kommuner
• 1181 elever i 10. klasse besvarte et spørreskjema – 83% deltakelse

• Høsten 2015 (utvalg 2) – T2:
• 13 videregående skoler STFK – Vg1 elever
• 2507 elever besvarte et spørreskjema – 86% deltakelse
• 1025 elever – både T1 og T2

• Våren 2017  - T3: spørreskjemaundersøkelse med elevene fra 
utvalg 2  (Vg2) – n=2123 – 79% deltakelse 

• Våren 2018 – T4: ny spørreskjemaundersøkelse for alle elever i 
Vg3 i skolen + nettbasert undersøkelse til lærlinger –
n(skole)=1508 – 77% deltakelse, n(lærlinger)=148 – 24% 
deltakelse
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Presentasjonen

• Overgang US – VGS (T1 og T2)
• Livet i VGS (T2, T3 og T4)
• Overgang VGS – lære (T3 og T4)

6

Fra US til VGS 
«Det er veldig sånn at det er et valg for livet1» 

• Elevene i 10. klasse skal gjøre valg som er avgjørende for 
framtida deres – er de modne nok til dette?

• Får de nok informasjon og støtte i US til å gjøre gode og 
informerte valg?

• Vi har undersøkt elevens egne vurderinger av:
• Hvem er de viktigste påvirkningsagentene i forhold til de valg de 

gjør?
• Hvilke forhold er de viktigste for valg av linje og skole?
• Opplever de at de har fått nok informasjon?
• Hvordan hadde elevene fått informasjon om sine valgmuligheter? 
• Hvilke forventninger har de til tida i VGS? 

1 Sitat hentet fra Borgen og Lødding, 2009, s. 68
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I hvor stor grad har disse påvirket deg i valg av linje på 
VGS? (1 = Ikke i det hele tatt, 6 = Svært mye) 

Rangerte kriterier (YF) Kjønn N Gj.snitt d

Foreldre
YF 363 0,44

0,28
SF 651 0,78

Nett/media 
YF 363 0,26

0,50
SF 649 -0,37

Venner
YF 363 0,15

0,46
SF 651 0,65

Rådgiver
YF 362 0,02

0,33
SF 647 -0,34

Medelever
YF 362 -0,36

0,32
SF 650 -0,06

Lærer
YF 360 -0,51

0,18
SF 647 -0,67

8

Hvor viktig er følgende forhold for valg av skole? (1 = 
Ikke i det hele tatt, 6 = Svært viktig)

Rangerte kriterier (YF) Kjønn N Gj.snitt d

Skolen ligger i nærheten av der 
jeg bor

YF 365 1,15
-

SF 652 1,14
Ønske om å komme til et nytt 
sosialt miljø

YF 362 0,94 -SF 651 0,78

At skolen er fin YF 362 0,64 -
SF 651 0,58

At vennene mine har valgt 
skolen

YF 365 -0,15 0,20SF 652 0,11

At skolen har høy status YF 360 -0,16 0,17SF 649 0,04

Foreldrene mine ville det YF 363 -0,66 -
SF 651 -0,52

Rådgiver ga råd om det YF 363 -0,72 0,37SF 649 -1,16
Eldre søsken går på samme 
skole

YF 360 -1,05 -SF 648 -,97
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Hvor viktig er følgende forhold for valg av linje? (1 = 
Ikke i det hele tatt, 6 = Svært viktig)

Rangerte kriterier (YF) Kjønn N Gj.snitt d

Framtidig yrke
YF 362 1,77

-
SF 652 1,87

Bra lønn i bransjen/faget
YF 365 0,56

-
SF 652 0,44

Media 
YF 360 -0,38

0,56
SF 650 -0,99

Vennene mine har valgt 
samme linje

YF 363 -0,59
0,38

SF 651 -0,13

Foreldrene mine ville det
YF 362 -0,67

0,45
SF 651 -0,18

Rådgiver ga råd om det
YF 360 -0,71

0,28
SF 648 -1,01

10

Vurderinger av informasjon T1 og T2

• T1: Har du fått god nok informasjon til å kunne velge linje?
• YF: 75,5% fornøyd
• SF: 78,9% fornøyd

• T2: Tenk tilbake til US – hvor fornøyd er du med informasjonen?
• YF: 63,8% fornøyd
• SF: 69,8% fornøyd

• T1: Har du fått individuell veiledning i valg av linje?
• YF: 32,6% har fått individuell veiledning
• SF: 39,6% har fått individuell veiledning

• T2: Er du fornøyd med valg av linje?
• YF: 63,8% fornøyd
• SF: 69,8% fornøyd
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Informasjon på US

• Mange uttrykker at de har fått god informasjon, men ¼ er ikke 
fornøyd 

• God informasjon er en forutsetning for å kunne foreta gode og 
selvstendige valg (Svendsrud: karrierekompetanse)

• Bare 1/3 av elevene hadde fått individuell veiledning – kan dette 
forklare den relativt lave betydning rådgiver og lærer har på 
elevens valg?

• Spørsmål vi stiller oss:
• Vil en rådgiver fra videregående skole hatt større betydning for 

ungdomsskoleelevene?
• Vil representanter fra arbeidslivet kunne ha større betydning for 

ungdomsskoleelevene?
• Fungerer faget «Utdanningsvalg» godt nok?

12

Overgangen US-VGS, forventninger og opplevelser

• Ble forventningen de hadde i US innfridd i Vg1?
• Hva skjedde med elevens motivasjon og selvoppfatning fra US 

til VGS?
• Overganger kan være kritiske perioder mht til elevenes selvbilde
• Skaalvik:  motivasjon og selvoppfatning synker med økende 

alder
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Forventning - US

Jeg tror jeg kommer til å klare skolefagene bra på videregående

Jeg tror jeg kommer til å lære mye interessant på videregående

Jeg gleder meg til fagene på videregående

Jeg tror det blir spennende å gå på videregående

Akademisk forventning (US) og opplevelse VGS

1 = Svært usant, 6 = Svært sant,  Sumskåre: 5-30, ⍺ = .89/.88

Opplevelse - VGS

Jeg klarer skolefagene bra på videregående

Jeg lærer mye interessant på videregående

Jeg liker godt fagene på videregående

Jeg synes det er spennende å gå på videregående

14

Akademisk forventning (US)  og opplevelse (VGS)

• Elevene på yrkesfag har like høye forventninger som elevene på 
studieforberedende 

• Elevene på yrkesfag får forventningene innfridd, mens elevene 
på studieforberedende går signifikant ned

T1: Akademisk     
forventning

T2: Akademisk 
opplevelse d

Yrkesfag
Jenter 22,6 22,8 -

Gutter 23,4 23,2 -

Studieforb.
Jenter 22,6 21,5 0,22
Gutter 22,9 21,9 0,23
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Forventning - US

Jeg tror jeg kommer til å gå i en hyggelig klasse på videregående

Jeg tror jeg kommer til å møte hyggelige medelever på videregående

Jeg tror jeg vil få nye venner på videregående

Jeg synes det skal bli fint å treffe nye mennesker på videregående

Sosial forventning (US) og opplevelse VGS

1 = Svært usant, 6 = Svært sant,  Sumskåre: 5-30, ⍺ = .84/.81

Opplevelse - VGS

Jeg går i en hyggelig klasse på videregående

Jeg har møtt hyggelige medelever på videregående

Jeg har fått nye venner på videregående

Jeg har likt å treffe nye mennesker på videregående

16

Sosial forventning (US)  og opplevelse (VGS)

• Elevene på yrkesfag har like høye forventninger som elevene på 

studieforberedende

• Alle grupper går signifikant opp, guttene mer enn jentene

T1: Sosial     

forventning

T2: Sosial

opplevelse d

Yrkesfag
Jenter 24,5 25,6 0,21

Gutter 24,8 26,2 0,33

Studieforb.
Jenter 26,0 26,5 0,11

Gutter 25,1 26,3 0,31
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Selvvurdering av kompetanse

Samme spørsmål US og VGS

Jeg har gode evner, så jeg kan få til det meste
Jeg takler utfordringen med å lære nytt stoff på skolen
Jeg gjør det bra på en rekke områder
Når jeg setter meg ned for å lære noe virkelig vanskelig, 
kan jeg klare det

1 = Svært usant, 6 = Svært sant,  Sumskåre: 5-30, ⍺ = .80/.82

18

Egen vurdering av kompetanse US vs VGS

• Elevene på yrkesfag vurderer egen kompetanse signifikant 
lavere enn elevene på studieforberedende både på T1 og T2

• Elevene på yrkesfag går signifikant opp fra T1 til T2, jentene 
mest 

T1: Kompetanse T2: Kompetanse d

Yrkesfag
Jenter 18,7 21,1 0,65

Gutter 20,7 22,9 0,48

Studieforb.
Jenter 23,9 23,6 -

Gutter 24,8 24,7 -
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Indre motivasjon

Samme spørsmål US og VGS
Jeg liker å holde på med skolearbeid
Jeg synes det er morsomt å arbeide med fagene
Fagene vi har på skolen interesserer meg
Jeg synes skolearbeidet er lystbetont

1 = Svært usant, 6 = Svært sant,  Sumskåre: 5-30, ⍺ = .90/.87

20

Indre motivasjon US vs VGS

• Elevene på yrkesfag skårer signifikant lavere enn elevene på 
studieforberedende ved T1

• Elevene på yrkesfag skårer signifikant høyere enn elevene på 
studieforberedende ved T2

• Elevene på yrkesfag går signifikant opp fra T1 til T2

T1: Indre 
motivasjon

T2: Indre 
motivasjon d

Yrkesfag
Jenter 13,2 18,8 0,98

Gutter 13,4 19,3 0,94

Studieforb.
Jenter 18,2 18,2 -

Gutter 17,9 18,1 -
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Samme spørsmål US og VGS

Jeg godtar meg selv slik jeg er
Jeg vil helst være slik jeg er
Jeg skulle ønske jeg hadde vært annerledes (snudd)
Jeg er ofte misfornøyd med meg selv (snudd)

Selvverd

1 = Svært usant, 6 = Svært sant,  Sumskåre: 5-30, ⍺ = .89/.88

22

Selvverd US vs VGS

• Ikke signifikant forskjell på elevene på de to hovedretningene 
hverken ved T1 eller T2

• Jentene skårer signifikant lavere enn guttene
• Jentene på yrkesfag går signifikant opp fra T1 til T2

T1: Selvverd T2: Selvverd d

Yrkesfag
Jenter 18,9 19,9 0,23

Gutter 24,5 24,7 -

Studieforb.
Jenter 20,6 20,9 -

Gutter 24,8 24,8 -
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Innsats

Samme spørsmål US og VGS
Jeg jobber godt med oppgavene vi får på skolen

Jeg forbereder meg så godt jeg kan til prøver 

Jeg slurver mye med skolearbeidet mitt 

Jeg følger godt med i timene på skolen

1 = Svært usant, 6 = Svært sant,  Sumskåre: 5-30, ⍺ = .83/.77
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Egenrapportert innsats US vs VGS

• Elevene på yrkesfag skårer signifikant lavere enn elevene på 

studieforberedende både ved T1 og T2

• Elevene på yrkesfag går signifikant opp fra T1 til T2

T1: Innsats T2: Innsats d

Yrkesfag
Jenter 19,0 21,2 0,51

Gutter 17,9 20,7 0,62

Studieforb.
Jenter 23,6 23,3 -

Gutter 21,8 21,9 -
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Sosial støtte fra lærer

Emosjonell støtte - samme spørsmål US og VGS

Jeg føler at lærerne mine bryr seg om meg
Jeg føler at lærerne mine behandler meg på en vennlig måte
Jeg føler at lærerne mine oppmuntrer meg når det er noe jeg ikke får til
Lærerne mine får meg til å føle at det er greit å stille spørsmål

Instrumentell støtte - samme spørsmål US og VGS

Lærerne mine forklarer meg det jeg ikke skjønner
Lærerne mine forsøker virkelig å svare på de spørsmålene jeg har
Lærerne mine fortsetter å forklare helt til jeg forstår
Hvis jeg trenger ekstra hjelp, vil lærerne mine gi meg det

1 = Svært usant, 6 = Svært sant,  Sumskåre: 5-30, ⍺ = .92/.91
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Lærerstøtte US vs VGS

• Elevene på yrkesfag skårer signifikant lavere enn elevene på 
studieforberedende ved T1

• Elevene på yrkesfag skårer signifikant høyere enn elevene på 
studieforberedende ved T2

• Elevene på yrkesfag går signifikant opp fra T1 til T2
• Elevene på studieforberedende går signifikant ned fra T1 til T2

T1: Lærerstøtte T2: Lærerstøtte d

Yrkesfag
Jenter 20,0 21,7 0,29
Gutter 20,9 22,5 0,28

Studieforb.
Jenter 22,4 20,9 0,28

Gutter 22,7 21,9 0,17
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Trivsel

Samme spørsmål US og VGS
Jeg trives godt i friminuttene/fritimene
Jeg trives godt sammen med lærerne mine
Skolen min er et sted hvor jeg føler at jeg hører til
Jeg samarbeider godt med andre elever i klassen

1 = Svært usant, 6 = Svært sant,  Sumskåre: 5-30, ⍺ = .70/.76

28

Trivsel US vs VGS

• Elevene på yrkesfag skårer signifikant lavere enn elevene på 
studieforberedende både ved T1 og T2

• Elevene på yrkesfag går signifikant opp fra T1 til T2

T1: Trivsel T2: Trivsel d

Yrkesfag
Jenter 19,0 21,2 0,51

Gutter 17,9 20,7 0,62

Studieforb.
Jenter 23,6 23,3 -

Gutter 21,8 21,9 -
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For mye teori på yrkesfag?

• Yrkesfaglige studieretninger på VGS har blitt kritisert for å være for 
teoritunge

• Vi stilte elevene samme spørsmål på US og VGS:
• «Jeg synes det er en passe blanding av teori og praksis på skolen» –

svarskala 1-6
• Elevene på yrkesfag skårer signifikant lavere enn elevene på 

studieforberedende ved T1
• Elevene på yrkesfag skårer signifikant høyere enn elevene på 

studieforberedende ved T2
• Elevene på yrkesfag går signifikant opp fra T1 til T2

T1: Passe blanding T2: Passe blanding d

Yrkesfag Jenter 2,6 4,2 0,94
Gutter 2,8 4,2 0,81

Studieforb.
Jenter 3,3 3,2 -
Gutter 3,3 3,5 0,15

30

Overgangen US til VGS - oppsummert

• Yrkesfagelevene ser ut til å begynne med et dårligere 
utgangspunkt i US enn elevene på 
studieforberedende program mht læringsatferd, 
forhold til læreren og tro på seg selv

• Overgangen til videregående skole ser ut til å 
representere et løft for elevene på yrkesfag

• Videregående skole ser ut til å tilby et 
opplæringstilbud til disse elevene som gir dem gode 
læringsbetingelser
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Målstruktur i Vg1

• «Skolens målstruktur» er hva elevene opplever som er viktig og 
verdifullt på skolen

• Læringsorientert målstruktur: det som er viktig er at elevene 
setter seg egne mål, gjør framgang ut fra egne forutsetninger og 
gjør så godt de kan

• Prestasjonsorientert målstruktur: det som er viktig er at elevene 
presterer godt relativt til de andre elevene

• En læringsorientert målstruktur har vist seg å ha en rekke 
positive effekter på elevens læringsatferd, tro på seg selv, 
motivasjon og relasjoner til medelever og lærere

• En prestasjonsorientert målstruktur har vist seg å ha tilsvarende 
negative effekter

32

Opplevelse av læringsmiljøet - læringsorientert

1= Svært usant  - 6= Svært sant

Det som betyr noe for lærerne våre er at jeg gjør så godt 
jeg kan i fagene.
Det er viktig for lærerne våre at jeg skjønner det jeg gjør, 
ikke bare pugger det.
Det er viktig for lærerne våre at jeg lærer nye ting.
Det er helt OK for lærerne våre at jeg gjør feil i klassen, 
så lenge jeg lærer av det.

1 = Svært usant, 6 = Svært sant,  Sumskåre: 5-30, ⍺ = .70
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Opplevelse av læringsmiljøet - prestasjonsorientert

1= Svært usant  - 6= Svært sant

Det viktigste for lærerne våre er at jeg får gode 
karakterer.
Det viktigste for lærerne våre er at jeg svarer riktig på 
spørsmål
Det viktigste for lærerne våre er at jeg gjør det godt på 
prøver.
Det viktigste for lærerne våre er at jeg er flink på skolen

1 = Svært usant, 6 = Svært sant,  Sumskåre: 5-30, ⍺ = .88

34

Opplevd målstruktur YF vs SF i Vg1

• Elevene på yrkesfag opplever i mindre grad enn elevene på 
studieforberedende læringsmiljøet som prestasjonsorientert

• Elevene på yrkesfag opplever i større grad enn elevene på 
studieforberedende læringsmiljøet som læringsorientert
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Hva påvirker elevens indre motivasjon?

Uavhengige variabler

Indre motivasjon

Selvurdering av kompetanse

Innsats

Støtte fra lærer

Trivsel

Oppgaveorientert målstruklter

Prestasjonsorientert målstruktur

Avhengig variabel

Forklart varians: 40,4%

36

Studieforb.
VG2  og VG3
n=838

Yrkesfag VG2/ 
lære VG3
n= 70

Yrkesfag VG2/ 
skole VG3
n= 66

VG 2 3,59 3,76 3,79

VG 3 3,38 4,82 4,05

Effekt (d) 0.18 1.20 0.21

Gjennomsnittsskår for de ulike retningene 
for «Indre motivasjon»

Fire spørsmål – eks. «Fagene vi har på skolen 
interesserer meg»
(1 = Helt usant, 6 = Helt sant)
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Studieforb.

n= 838

YF/lære

n= 70

YF i skole

n =66

Indre motivasjon 

jenter VG2 

3,65 3,70 3,56

Indre motivasjon VG 3

jenter

3,48 4,86 3,81

Effekt (d) 0.20 1.10 0.26
Indre motivasjon 

gutter VG2

3,50 3,80 4,46

Indre motivasjon  VG 

3- gutter

3,26 4,86 4,71

Effekt (d) 0.18 0.93 0.22

Gjennomsnittsskår for de ulike retningene for «Indre
motivasjon», delt på kjønn:

38

Studieforb. 
n= 840

Yrkesfag/lære 
n= 78

Yrkesfag/skole     
n= 63

VG 2 4,60 4,73 4,45

VG 3/lære 4,57 4,70 4,41

Gjennomsnittsskår for de ulike retningene for «Selvverd»

Fire spørsmål – eks. «Jeg vil helst være slik jeg er»
(1 = Helt usant, 6 = Helt sant)
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Studieforb.

n=840

YF/lære

n=78

YF i skole

n= 63
VG2 jenter 4,39 4,04 4,18
VG 3 jenter 4,36 4,38 4,18
Effekt (d) - 0.28 -
VG 2 gutter 4,87 5,22 5,16
VG 3 gutter 4,84 4,93 5,04
Effekt (d) - 0.29 -

Gjennomsnittsskåre for de ulike retningene for
«Selvverd», delt på kjønn

40

Studieforb. 
n= 844

Yrkesfag/lære 
n= 78

Yrkesfag/skole    
n= 64

VG 2 4,63 4,71 4,54

VG 3/lære 4,69 4,88 4,64

Gjennomsnittsskåre for de ulike retningene for variabelen 
«Future orientation»

4 påstander. Eks: «Jeg har mange forhåpninger om framtida mi»
(1 = Helt usant, 6 = Helt sant)
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Studieforb.

n = 844

YF/lære

n= 78

YF i skole

n= 64
VG 2 jenter 4,67 4,59 4,22
VG 3 jenter 4,70 4,98 4,53
Effekt (d) - 0.35 0.26
VG 2 gutter 4,58 4,79 5,41
VG 3 gutter 4,68 4,82 5,10
Effekt (d) - - 0.50

Gjennomsnittsskår for de ulike retningene for 
variabelen «Future orientation», delt på kjønn.

42

Studieforb. 
n= 844

Yrkesfag/lære n= 
79

Yrkesfag/skole    
n= 63

VG 2 4,75 4,61 4,46
VG 3/lære 4,75 4,88 4,45
Effekt (d) - .038 (for jenter .075) -

Gjennomsnittsskår for de ulike retningene for 
«Selvvurdering av kompetanse»

4 Påstander. Eks: 
«Jeg har gode evner, så jeg kan få til det meste»
(1 = Helt usant, 6 = Helt sant)
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n Prosent Kumulativ prosent
1- ikke fornøyd 6 6,5 6,5
2 6 6,5 12,9
3 18 19,4 32,3
4 22 23,7 55,9
5 26 28,0 83,9
6 – svært fornøyd 15 16,1 100
Totalt 93 100 100

Hvor fornøyd var lærlingene med opplæringen i 
skolen som forberedelse til arbeidslivet? 

44

Påstander om skolens relevans for yrkeslivet. 
Helt uenig = 1, Helt enig = 6

41 % var mer eller mindre uenig (skår 1-3) i følgende påstand:
Undervisningen i fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk osv) var 
tilpasset faget mitt.

19 % var mer eller mindre uenig i følgende påstand:
Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle 
lære på arbeidsplassen

44 % var mer eller mindre uenig i følgende påstand:
Utstyret vi brukte på vg. skole var oppdatert og i god stand

12 % svarer dette er svært usant.
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19 % var mer eller mindre uenig i følgende påstand:
Utstyret vi brukte på skolen var i god nok stand for å lære fagene

26 % var mer eller mindre uenig i følgende påstand:
Lærerne mine hadde god innsikt i det jeg skulle møte i læretiden

20 % var mer eller mindre uenig i følgende påstand:
Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet

30 % var mer eller mindre uenig i følgende påstand:
Yrkesfaglig fordypning gjorde at jeg fikk læreplass

46

Hvor fornøyd er du med opplæringen du 
har fått på arbeidsplassen så langt?

N= 92 Prosent Kumulativ 
prosent

1= Ikke fornøyd 3,3 3,3
2 2,2 5,4
3 5,4 10,9
4 20,7 31,5
5 31,5 63,0
6= Svært fornøyd 37,0 100
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11 % av lærlingene svarer at instruktør/veileder eller lignende 
sjelden var tilgjengelig på arbeidsplassen om de skulle trenge 
det. 53 % svarer at veileder nesten alltid er til stede. 

13 % sier de sjelden får tilbakemelding fra instruktør eller veileder, 
39 % svarer at de svært ofte eller alltid får tilbakemelding på det de 
gjør. 

25 % av lærlingene svarer at tilbakemeldingene sjelden eller bare 
av og til fører til at de forstår hvordan du kan bli bedre i faget.

10 % har aldri hatt planlagte samtaler med instruktør/veileder, faglig 
leder eller andre hvor en går gjennom opplæringsplanen og status for 
opplæringen, 9% har hatt  en gang. De fleste har hatt slike samtaler 
minst halvårlig. 

Veiledning på arbeidsplassen

48

Veiledning – forts. 

75 % sier de i slike samtaler  planlegger hvilke 
oppgaver og kompetansemål de skal arbeide med.

13 % er lite eller ikke fornøyd med den veiledningen de 
har fått på arbeidsplassen

31 % er lite eller ikke fornøyd med oppfølgingen fra 
Opplæringskontoret. 

De fleste er sikre på at de kommer til å fullføre 
læretiden. Hele 73 % er helt sikre på dette.
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Hvor viktig er følgende for jobben du ser for deg i fremtiden? 

Rangerte kriterier + (i lære) Kjønn N Gj.snitt

At jeg får en jobb som er 
interessant for meg

Yrkesfag 84 1,46
I lære 101 1,42

At det er et godt sosialt 
arbeidsmiljø

Yrkesfag 84 1,21
I lære 102 1,31

At jeg får mulighet for faglig 
utvikling

Yrkesfag 84 0,95
I lære 102 1,01

At jobben gir en sikker inntekt Yrkesfag 84 0,95
I lære 102 1,01

At jobben gir muligheter for en 
spennende jobbutvikling

Yrkesfag 84 0,82
I lære 101 0,80

At jeg kan bidra til positiv 
samfunnsutvikling 

Yrkesfag 84 0,67
I lære 102 0,63

At jobben gir mulighet for 
selvstendig arbeid

Yrkesfag 82 0,38
I lære 102 0,37

At jobben gir mulighet for å 
være kreativ

Yrkesfag 82 0,40
I lære 101 0,36

At jeg får mulighet for 
samarbeid i team

Yrkesfag 84 -0,01
I lære 99 0,32

50

Hvor viktig er følgende for jobben du ser for deg i fremtiden? 

Rangerte kriterier - (i lære) Kjønn N Gj.snitt d

At jeg kan jobbe direkte med 
mennesker

Yrkesfag 84 -0,14 -I lære 102 -0,01

At lønnen er høy Yrkesfag 85 0,08 -I lære 102 -0,19
At jeg har mulighet til å få jobb i 
nærområdet der jeg bor 

Yrkesfag 84 -0,55
-I lære 102 -0,43

At jeg har mulighet til å bo i en 
storby

Yrkesfag 84 -0,43 -I lære 101 -0,86

At det er kjønnsbalanse i yrket Yrkesfag 82 -0,36 0,48I lære 101 -1,04
At jeg har mulighet til å kunne 
jobbe i utlandet

Yrkesfag 82 -1,35 -
I lære 102 -1,38

At jobben gir høy status Yrkesfag 83 -1,08 -I lære 100 -1,44
At jeg kan videreføre en 
familiebedrift

Yrkesfag 82 -2,11 -I lære 102 -1,84
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