
 
 

Informasjon til elever, foreldre og lærere om spørreundersøkelsen 
«Admission Impossible: Valg av videregående skole»

Gi elever i VG1 mulighet til å formidle hvordan det er
å velge videregående skole, hva som er viktig for dem
når de velger, og hvilke tanker de har om
inntaksordningen. 
Skaffe verdifull kunnskap for både forskere,
politikere og skolene. 

I løpet av uke 2 til 12 i 2023 gjennomføres det en spørreundersøkelse om skolevalg blant alle elever i
VG1 i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Randaberg kommune. Målet er å få vite mer om hvordan
det oppleves å velge videregående skole. Vi er svært takknemlige for alle VG1-elever som velger å delta!

Formål

Universitetet i Bergen er ansvarlig for prosjektet. 
Lederen for denne delen av prosjektet er Katharina
Sass, førsteamanuensis ved Sosiologisk Institutt,
Universitet i Bergen.
Også doktorgradsstipendiat Anders Tonning Rong og
forskningsassistent Sarah Christin Aga er tilknyttet
prosjektet. 

Hvem er ansvarlig for 
prosjektet? 

Gjennomføring

Skolene får tilsendt en websideadresse for tilgang.
Det tar cirka 10-15 minutter å besvare
spørreundersøkelsen. 
Undersøkelsen administreres av en lærer eller annen
voksenperson i klasserommet. 

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å besvare undersøkelsen.
VG1-elever som velger å delta, kan når som
helst avbryte besvarelsen uten å oppgi noen
grunn. 

Personvern

Ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i
publikasjoner fra prosjektet. 
Datasettet vil ikke inneholde noen direkte
personopplysninger, derfor er det heller ikke
mulig å få deltakernes data rettet eller slettet i
etterkant av undersøkelsen.
Forskningsdata som inneholder mulige
indirekte personopplysninger skal arkiveres
på et sikkert område til eventuell senere
forskning. 
På oppdrag fra Universitetet i Bergen har
NSD vurdert at behandlingen av
personopplysninger i dette prosjektet er i
samsvar med personvernregelverket. 
Vi behandler opplysninger basert på VG1-
elevenes samtykke. 

Kontakt
Hvis du ønsker å vite mer om studien, eller om hvordan vi behandler personopplysninger, ta kontakt med:

Prosjektansvarlig: 
Katharina Sass 
Førsteamanuensis 
Sosiologisk institutt 
Universitetet i Bergen
katharina.sass@uib.no
+47 55 58 96 81

Koordineringsansvarlig: 
Sarah Christin Aga
Forskningsassistent  
Sosiologisk institutt 
Universitetet i Bergen
sarah.aga@uib.no 
+47 45 11 04 52

NSD: 
Norsk senter for 
forskningsdata
E-post: 
personverntjenester@nsd.no
Telefon: 
+47 53 21 15 00


