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• Mitt liv-undersøkelsen sendte ut 
nettbaserte spørreskjema for andre gang 
høsten 2018. 2587 personer svarte på 
spørreskjemaene. Det er hele 81 % av  
alle deltagere! 

• Våren 2019 deltok 80 personer i  
samtalebaserte dybdeintervju for fjerde 
gang. Dette er 70% av de som deltok 
i første intervjurunde i 2015. Forrige 
intervjurunde ble gjennomført  
våren 2018.
 

• Vi er svært glade for den innsatsen 
dere, skolene og deres foresatte har vist  
i denne undersøkelsen!

Hva har skjedd  
så langt i Mitt liv-
undersøkelsen?

LOJALE DELTAGERE OG 
GODE STØTTESPILLERE
• Langt flere har svart, enn det som er 
vanlig for undersøkelser som gjentas for 
andre gang

• Skolene, lærerne og kontaktpersonene 
vi har der, er verdifulle støttespillere. 
Ved en skole svarte 100 % av deltagerne, 
og ved nær halvparten av skolene svarte 
mer enn 90 % av deltagerne 
 
• Dere som deltar, viser høy lojalitet og 
interesse for undersøkelsen. Selv når 
dere fylte inn spørreskjema for dere selv 
på nettbrett, PC eller mobil, svarte så 
mange som 7 av 10

DELTAGELSE 2018

Elever på 9. og 10. trinn Ferdige med grunnskolen

85%
72%



Hvem er dere?
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SKOLER: ELEVER:Spørreskjemaundersøkelser Intervjuundersøkelser
Deltar i spørreskjema-
undersøkelsen

Deltar i intervju-
undersøkelsen

Både spørreskjema- og
intervjuundersøkelser

28

3 512

5

120

1

TOTAL:

• Dere er ungdommer! Dere takket ja 
til å være med i Mitt liv-undersøkelsen 
for en periode på fem år. Dere var 12-15 
år gamle da undersøkelsen startet i 2017  
og dere vil være 17-19 år gamle i 2021 

• Dere er fra hele landet! Dere er fra 
Troms, Trøndelag, Møre og Romsdal, 
Rogaland og Buskerud.  2/3 av dere bor 
i byen og 1/3 i landkommune. Dere går 
på skoler med mange elever og på skoler 
med få 

• Dere er mange! 3512 elever fra 33 
skoler er med i spørreskjemaunder- 
søkelsen og 120 elever fra seks skoler 
deltar i intervjuundersøkelsen. 55 % av 
dere er jenter og 45 % er gutter 



Noen hovedfunn fra Mitt liv-
undersøkelsen høsten 2018
Resultatene gjelder for alle deltagerene samlet, fordelt på kjønn og fødselsår
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ANDEL (%) SOM HAR VÆRT PÅ TRENING  
EN GANG I UKA ELLER MER
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Hva skjer nå?

NYTT FOR ÅRETS AVGANGS- 
ELEVER PÅ 10. TRINN 

• Spørreskjemaundersøkelsen 2019  
gjennomføres etter høstferien 

• For dere som da går på ungdomsskolen, 
samt for dere som var avgangselever for 
ett år siden, gjennomføres undersøkelsen 
på samme måte som i fjor høst 

• I høst blir dere kontaktet direkte på 
sms og e-post med forklaring om  
hvordan dere skal delta

• Dere blir bedt om å svare på et nett- 
basert spørreskjema 
 
• Alle som fyller ut spørreskjemaet får  
et gavekort på 200,- som takk for tiden 
og innsatsen deres 

• I den delen av undersøkelsen hvor  
vi samtaleintervjuer deltagerne, pågikk 
datainnsamlingen for 2019 nå. Neste 
intervjurunde skjer våren 2021 – siste  
år på videregående

• I fjor trakk vi en  
ekstra nyttårspremie 
blant deltagere som 
hadde gått ut av ung-
domsskolen 

• Tre heldige deltagere 
vant hver sine iPhone  
8 plus! 

• To av vinnerne er  
fra Trøndelag og en  
er fra Rogaland

iPHONE-
TREKNING 

Du kan kontakte oss på
• Telefon: +47 406 45 748 
• E-post: mittliv@fhi.no

Du kan også lese mer her:
www.fhi.no/studier/mittliv See www.fhi.no for the English version of this newsletter. 

• Det er ingen rette  
eller gale svar 
 
• Det er viktig at du svarer 
så sannferdig som mulig 
 
• Foreldrene dine, lærerne 
eller vennene dine vil aldri 
få vite hva du har svart 
 
• Du er velkommen til  
å være med på under- 
søkelsen selv om du ikke 
svarte i fjor. 
 
• Du står fritt til å velge 
om du vil fortsette å delta i 
undersøkelsen eller ikke.

HUSK!

• Det er svært viktig at dere sjekker  
sms og e-post for meldinger fra  
Mitt liv-undersøkelsen! 
 
• Send oss gjerne en mail om du har ny 
adresse, e-post og/eller telefonnummer

http://www.fhi.no/studier/mittliv
http://www.fhi.no

