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SKILLS FINLAND RF / UNDERSÖKNING OM UPPFATTNINGAR OM YRKESUTBILDNING 2018 

STUDERANDE VID YRKESUTBILDNING ELLER GYMNASIUM (N = 600) / TELEFONINTERVJUER / 

FORMULÄRUTKAST (P 12560 D) 

_________________________________________________________________________________________ 

Det här är N.N. (eget namn) från undersökningsbyrån IROResearch Oy, god kväll/dag. På uppdrag av 

undervisnings- och kulturministeriet genomför vi en undersökning för studerande vid yrkesutbildning eller 

gymnasium. Skulle du ha en liten stund att svara på våra frågor? Intervjun skulle ta cirka 10 minuter. 

__________________________________________________________________________________________ 

0. Intervjuspråk (markera): 

 

1 Finska (N = 570) 

2 Svenska (N = 30) 

__________________________________________________________________________________________ 

1. Först skulle jag vilja veta om du studerar vid en yrkesläroanstalt eller ett gymnasium just nu. 

FLERVALSFRÅGA. 

 

1 Ja, vid en yrkesläroanstalt.   

2 Ja, vid gymnasiet.   

3 Ingen av dessa → AVSLUTA. 

__________________________________________________________________________________________ 

2. Den svarandes kön (markera, fråga inte): 

 

1 Flicka (N = 300)  

2 Pojke (N = 300) 

3 Annan 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Nu kommer jag att räkna upp olika påståenden som handlar om studier. Berätta efter varje påstående 

om du är helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt, delvis av annan åsikt eller helt av annan åsikt om 

saken. RÄKNA UPP PÅSTÅENDENA EN I TAGET. 

Helt av Delvis av Delvis av Helt av Vet                                                    

samma samma annan  annan ej                                                            

åsikt åsikt åsikt åsikt 

4 3 2 1 0 

– Att studera är viktigt för framtiden 

– Att studera är intressant 

– Att studera är trevligt 

– Att studera är nödvändigt men inte intressant 

– Att arbeta är mer intressant än att studera 

– Jag studerar eftersom det inte finns något annat alternativ 

– Mina föräldrar är intresserade av hur det går för mig i mina studier 

– Det är viktigt för mig att klara mig bra i mina studier 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Det finns många saker som påverkar vilken studieplats man väljer att ansöka till efter grundskolan. Hur 

mycket påverkades ditt val av studieplats av följande faktorer? Svarsalternativen är: väldigt mycket, 

ganska mycket, inte så mycket och påverkade inte alls. RÄKNA UPP FAKTORERNA EN I TAGET. 

Väldigt Ganska Inte så Påverkade Vet                                          

mycket mycket mycket inte alls ej 

4 3 2 1 0 

– Min framgång i grundskolan 

– Önskan om att snabbt få ett bra yrke 

– Önskan om att få en så hög och bra utbildning som möjligt 

– Önskan om att snabbt komma ut i arbetslivet 

– Önskan om att få ett arbete med bra lön 

– Min ambition och framgångsvilja 

– Ett yrke/en bransch där det är enkelt att få jobb och där man inte blir arbetslös efter studierna 

– En bransch som intresserar mig 

– En utbildning/bransch som man på ett naturligt sätt kan välja att fortsätta studera vid yrkeshögskola eller 

universitet 

– Utbildningens längd 

– Läroanstaltens läge 

– Möjligheten att skräddarsy utbildningsinnehållet så att det passar mig 

– Kompisars åsikter och/eller rekommendationer 

– Studiehandledarens åsikt 

– Föräldrarnas åsikt 

– Min familjs och/eller min egen osäkra ekonomiska situation 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



5. Hur intressanta tyckte du att följande utbildningsalternativ var för dig? Svarsalternativen är: väldigt 

intressant, ganska intressant, inte så intressant och inte alls intressant. RÄKNA UPP 

UTBILDNINGSALTERNATIVEN EN I TAGET. 

Mycket Ganska Inte så Inte alls Vet                                                

intressant intressant intressant intressant ej 

  4 3 2 1 0 

– Yrkesutbildning 

– Gymnasium 

– Yrkesexamen och studentexamen samtidigt, s.k. dubbelexamen 

– Utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) 

– Tionde klass 

– Utbildning som handleder för arbete och självständigt liv (TELMA) 

__________________________________________________________________________________________ 

FÖR GYMNASIESTUDERANDE (K.1 = 2): 

6. Övervägde du några andra utbildningsalternativ utöver gymnasiet? 

 

1 Ja 

2 Nej 

__________________________________________________________________________________________ 

OM JA (K.6 = 1): 

7. Vilka utbildningsalternativ övervägde du utöver gymnasiet? 

 

1 Yrkesutbildning 

2 Yrkesexamen och studentexamen samtidigt, s.k. dubbelexamen 

3 Utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) 

4 Tionde klass 

5 Utbildning som handleder för arbete och självständigt liv (TELMA) 

6 Något annat utbildningsalternativ, vilket?________________________________ 

7 Vet ej 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



FÖR GYMNASIESTUDERANDE (K.1 = 2): 

8. Varför sökte du dig just till gymnasiet efter grundskolan? Kommer du att tänka på ytterligare några 

anledningar? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

FÖR YRKESSTUDERANDE (K.1 = 1): 

9. Varför sökte du dig just till yrkesutbildning efter grundskolan? Kommer du att tänka på ytterligare 

några anledningar? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

10. Vilket område studerar du inom just nu? (HUVUDSAKLIGT OMRÅDE) 

 

1 De pedagogiska områdena 

2 De humanistiska och konstnärliga områdena 

3 De samhällsvetenskapliga områdena 

4 Handel, administration och juridik 

5 De naturvetenskapliga områdena 

6 Databehandling och kommunikation (IKT) 

7 De tekniska områdena 

8 Lant- och skogsbruk 

9 Hälsovård och välfärd 

10 Tjänstebranschen 

11 Något annat område, vilket?________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

11. Vilket yrke leder dina studier till när du är klar? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

12. Studerar du även något annat område eller en annan examen just nu? 

 

1 Ja 

2 Nej 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

OM JA (K.12 = 1): 

13. Vilket annat område eller vilken annan examen studerar du just nu?  

 

1 De pedagogiska områdena 

2 De humanistiska och konstnärliga områdena 

3 De samhällsvetenskapliga områdena 

4 Handel, administration och juridik 

5 De naturvetenskapliga områdena 

6 Databehandling och kommunikation (IKT) 

7 Teknik 

8 Lant- och skogsbruk 

9 Hälsovård och välfärd 

10 Tjänstebranschen 

11 Något annat område, vilket?________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

14. Var studerar du detta område/denna examen? 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

FÖR YRKESSTUDERANDE (K.1 = 1): 

15. Kom du in för att studera det yrke eller den examen som var ditt förstahandsval? 

 

1 Ja 

2 Nej 

__________________________________________________________________________________________ 

OM NEJ (K.15 = 2): 

16. Vilket yrke eller vilken examen var ditt förstahandsval? 

________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

FÖR YRKESSTUDERANDE (K.1 = 1): 

17. Övervägde du vid ansökningstillfället andra yrken, examina eller utbildningar än den som du studerar 

nu? 

 

1 Ja 

2 Nej 

__________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

OM JA (K.17 = 1): 

18. Vilka andra yrken, examina eller utbildningar övervägde du? FLERVALSFRÅGA. 

 

1 Yrkesutbildning 

2 Gymnasium 

3 Yrkesexamen och studentexamen samtidigt, s.k. dubbelexamen 

4 Utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) 

5 Tionde klass 

6 Utbildning som handleder för arbete och självständigt liv (TELMA) 

7 Något annat yrkes/-utbildningsalternativ, vilket?________________________________ 

8 Vet ej 

__________________________________________________________________________________________ 

FÖR DE SVARANDE MED K.18 = 1: 

19. Vilken yrkesutbildning/-examen? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

FÖR DE SVARANDE MED K.18 = 4: 

20. Vilket område inom yrkesutbildning? __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

FÖR DE SVARANDE MED K.18 = 7: 

21. Vilket yrke/vilken utbildning? ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

FÖR ALLA: 

22. Visste du att det numera är möjligt att avlägga yrkesexamen och studentexamen samtidigt som en s.k. 

dubbelexamen? 

 

1 Ja 

2 Nej 

__________________________________________________________________________________________ 

23. Visste du att även en yrkesexamen ger en allmän behörighet för fortsatta studier ända fram till 

yrkeshögskolor och universitet? 

 



1 Ja 

2 Nej 

__________________________________________________________________________________________ 

 

24. Hur nöjd är du med din studieplats just nu? RÄKNA UPP ALTERNATIVEN. 

 

1 Mycket nöjd 

2 Ganska nöjd 

3 Varken nöjd eller missnöjd 

4 Ganska missnöjd 

5 Mycket missnöjd 

6 Vet ej 

__________________________________________________________________________________________ 

25. Vad tänker du göra efter dina nuvarande studier? 

 

1 Börja arbeta 

2 Börja yrkesutbildning 

3 Börja gymnasiet 

4 Börja yrkeshögskola 

5 Börja universitet 

6 Börja vid någon annan studieplats, vilken?____________________________ 

7 Ta ett sabbatsår 

8 Göra något annat, vad?_________________________________________________ 

9 Vet ej 

__________________________________________________________________________________________ 

26. När du i sinom tid är i arbetslivet, hur säkert tror du att du kommer att studera något ytterligare även 

under din karriär? RÄKNA UPP ALTERNATIVEN. 

 

1 Mycket säkert 

2 Ganska säkert 

3 Jag vet inte om jag kommer att studera mer under min karriär eller inte 

4 Ganska säkert inte 

5 Säkert inte 

__________________________________________________________________________________________ 

27. Härnäst ber jag dig att ta ställning till några påståenden. Svarsalternativen är: ja, nej och vet inte. 

RÄKNA UPP PÅSTÅENDENA EN I TAGET. 

Ja  Nej Vet inte 

1 2 3 



– Mina nuvarande studier/min kommande examen kommer att göra nytta i arbetslivet 

– Mina nuvarande studier/min kommande examen kommer att göra nytta i vidare studier 

– Om jag fick ansöka om/välja studieplats på nytt, skulle jag välja samma som jag nu studerar vid 

– Jag skulle rekommendera min nuvarande studieplats till en kompis 

__________________________________________________________________________________________ 

28. Hur ansedd tycker du att yrkesutbildning är som utbildningsalternativ? RÄKNA UPP ALTERNATIVEN. 

 

1 Mycket ansedd 

2 Ganska ansedd 

3 Inte särskilt ansedd 

4 Inte alls ansedd 

5 Vet ej 

__________________________________________________________________________________________ 

29. Hur ansedd tycker du att gymnasium är som utbildningsalternativ? RÄKNA UPP ALTERNATIVEN. 

 

1 Mycket ansedd 

2 Ganska ansedd 

3 Inte särskilt ansedd 

4 Inte alls ansedd 

5 Vet ej 

__________________________________________________________________________________________ 

FÖR YRKESSTUDERANDE (K.1 = 1): 

Sedan har jag ännu några frågor om yrkesutbildning. 

30. Hurdan föreställning eller uppfattning har du om yrkesutbildningen baserat på dina egna 

erfarenheter? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

31. Vad finns det att utveckla eller förbättra på i yrkesutbildningen baserat på dina egna erfarenheter? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

32. Hur ser du på yrkesutbildningens framtid i Finland? 



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

FÖR ALLA: 

Till sist bara några bakgrundsfrågor för statistisk klassificering av svaren. 

33. Vilket landskap bor du i? RÄKNA UPP ALTERNATIV VID BEHOV. 

 

1 Nyland 

2 Södra Karelen 

3 Kymmenedalen 

4 Päijänne-Tavastland 

5 Egentliga Tavastland 

6 Södra Österbotten 

7 Mellersta Österbotten 

8 Mellersta Finland 

9 Birkaland 

10 Österbotten 

11 Satakunta 

12 Egentliga Finland 

13 Södra Savolax 

14 Norra Savolax 

15 Norra Karelen 

16 Kajanaland 

17 Norra Österbotten 

18 Lappland 

19 Vet ej 

__________________________________________________________________________________________ 

34. Är din bostadsort... RÄKNA UPP ALTERNATIVEN. 

 

1 Helsingfors, Esbo, Grankulla eller Vanda 

2 Övriga huvudstadsregionen 

3 Åbo eller Tammerfors 

4 Annan stad 

5 Kommun (landsbygd) 

6 Vet ej (RÄKNAS INTE UPP) 

__________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

35. Var har din mamma för utbildning? (högsta avlagda utbildningsnivå) 

 

1 Grund-/folk-/medborgar-/mellanskola 

2 Yrkesskola/teknisk skola/handelsskola 

3 Student 

4 Studentexamensbaserad yrkesutbildning 

5 Examen på institutnivå 

6 Universitets- eller högskoleexamen 

7 Någon annan utbildning, vilken?________________________________ 

8 Vet inte 

__________________________________________________________________________________________ 

36. Var har din pappa för utbildning? (högsta avlagda utbildningsnivå) 

 

1 Grund-/folk-/medborgar-/mellanskola 

2 Yrkesskola/teknisk skola/handelsskola 

3 Student 

4 Studentexamensbaserad yrkesutbildning 

5 Examen på institutnivå 

6 Universitets- eller högskoleexamen 

7 Någon annan utbildning, vilken?________________________________ 

8 Vet inte 

__________________________________________________________________________________________ 

37. Vilken yrkesgrupp ingår din mamma i? RÄKNA UPP ALTERNATIVEN VID BEHOV. 

 

1 Anställd 

2 Tjänsteman 

3 I ledande befattning 

4 Företagare, självständig yrkesutövare 

5 Lantbrukare 

6 Hemmamamma 

7 Studerande 

8 Arbetslös 

9 Pensionär 



10 Någon annan, vilken?________________________________ 

11 Vet inte 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

38. Vilken yrkesgrupp ingår din pappa i? RÄKNA UPP ALTERNATIVEN VID BEHOV. 

 

1 Anställd 

2 Tjänsteman 

3 I ledande befattning 

4 Företagare, självständig yrkesutövare 

5 Lantbrukare 

6 Hemmapappa, förvärvsarbetar inte just nu 

7 Studerande 

8 Arbetslös 

9 Pensionär 

10 Någon annan, vilken?________________________________ 

11 Vet inte 

__________________________________________________________________________________________ 

39. Har du fått något särskilt stöd till hjälp i dina studier under de senaste två åren? 

 

1 Ja 

2 Nej 

3 Vet ej 

__________________________________________________________________________________________ 

OM JA (K.12 = 1): 

40. Vilken typ av särskilt stöd har du fått?  

 

1 Skolgångsbiträde 

2 Specialklass/-grupp 

3 Hjälpmedel 

4 Tolk 

5 Något annat, vad?_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

FÖR ALLA: 



Detta var alla frågor jag hade. Tack för dina värdefulla åsikter och en fortsatt trevlig kväll! 

__________________________________________________________________________________________ 


