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1 Basismodul 
 

 

S1 (single) Anser du studiene som din hovedbeskjeftigelse? 

Ja, jeg er først og fremst student 

Nei, studier er noe jeg gjør ved siden av annen hovedbeskjeftigelse 

 

 

Trivsel og vurdering av studieprogrammet/-stedet 

 

S2 (single) Hvordan trives du som student ved din utdanningsinstitusjon? 
Trives meget godt 

Trives godt 

Trives middels godt 

Trives dårlig 

Trives meget dårlig 

Vet ikke 

 

S3 (single) Hvor fornøyd er du med selve studiet?  

Meget fornøyd 

Fornøyd 

Middels fornøyd 

Misfornøyd 

Meget misfornøyd 

Vet ikke 

 

S4 Trivselselementer (heading) 

Hvilken betydning har faktorene nedenfor for din trivsel som student …?  

(grid) 

DP: Rotate answer list 

 

Answer list: 

det sosiale miljøet  

boforholdene 

din personlige økonomi 

fadderordningen 
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festkulturen blant studentene 

kvaliteten på undervisningen 

gruppearbeidet 

studieveiledningen 

studienes jobbrelevans 

din fysiske helse 

din psykiske helse 

din tilgang på arbeidsplass 

studentforeninger, lag eller organisasjoner 

lærestedets uteområder/ grøntområder  

 

Scale: 

Stor positiv betydning 

Positiv betydning 

Verken positiv eller negativ betydning 

Negativ betydning 

Stor negativ betydning 

Vet ikke/Ikke relevant 

 

 

S5 (single) Føler du deg som en del av fagmiljøet på studiet ditt? 
I meget stor grad 

I stor grad 

I noen grad 

I liten grad 

I meget liten grad 

Vet ikke 

 

 

S6 (grid) Hvordan vurderer du  …?  

 

Answer list: 

arbeidsmengden/-belastningen på studieprogrammet  

din egen studieinnsats 

 

Scale: 

Alt for stor 

For stor 

Passe 

For liten 

Alt for liten 

Vet ikke 

 

 

 

Ambisjoner 

 

S7 (single) Hvilke faglige ambisjoner har du for dette studieåret? 

Å være blant de beste 

Å være over gjennomsnittet 

Å være på gjennomsnittet 

Noe mer enn bare å stå 

Kun å stå/komme gjennom 

Vet ikke 
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Arbeidssted, bruk av fasiliteter og –mengde 

 

S8 (single) Hvor ofte er du på campus/lokalene til lærestedet i løpet av en vanlig studieperiode, 

altså IKKE i eksamensperioden eller praksisperioder? 

Daglig/tilnærmet daglig 

2-3 ganger i uka 

2-4 ganger i måneden 

Månedlig 

Sjeldnere/Er vanligvis ikke på campus 

Vet ikke 

 

S9 Bruk av fasiliteter på studiet (heading) 

Hvor ofte bruker du følgende fasiliteter i løpet av en ‘vanlig’ studieperiode, altså IKKE i 

eksamensperioden eller i praksisperioder?  

(grid) 

 

Answer list: 

Auditorier/forelesningssaler/undervisningsrom 

Lesesalsplass/studentarbeidsplass   

PC-rom/Datasal   

Trådløst nett   

Grupperom 

Bibliotek   

Laboratorium/Andre øvelsesrom (gymsal, studio, scene, praksisrom o.l.) 

Kantine/kafe 

Sosiale soner (sittegrupper, pausekroker, uformelle samlingssteder) 

Bønnerom/rom for tro og tanke (eller stillerom) 

 

Scale: 

Nærmest daglig 

2-3 ganger i uka 

2-4 ganger i måneden 

1-4 ganger i semesteret 

Sjeldnere 

Bruker ikke/Ikke relevant 

Bruker ikke/Relevant, men har ikke tilfredsstillende tilgang 

Vet ikke 

 

S10 Tilfredshet med fasiliteter på studiet (heading) 

Hvor fornøyd er du med følgende fasiliteter? 

(grid) 

DP: Hvis bruk (alt. 1 - 5) i korresponderende utsagn i S9 

 

Answer list: 

Auditorier/forelesningssaler/undervisningsrom 

Lesesalsplass/studentarbeidsplass   

PC-rom/Datasal   

Trådløst nett   

Grupperom 

Bibliotek   

Laboratorium/Andre øvelsesrom (gymsal, studio, scene, praksisrom o.l.) 

Kantine/kafe 

Sosiale soner (sittegrupper, pausekroker, uformelle samlingssteder) 

Bønnerom/rom for tro og tanke (eller stillerom) 
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Scale: 

Meget fornøyd 

Fornøyd 

Middels fornøyd 

Misfornøyd 

Meget misfornøyd 

Vet ikke/ikke aktuelt 

 

 

Filts10: går de til de som er meget misfornøyd eller misfornøyd med hvert forhold i S10, unntatt d) 

Trådløst nett.  

 

S11a – S11i (multi, open) Hvilke forhold gjør at du er misfornøyd med ... ? Flere svar mulig 

 

Auditorier/forelesningssaler/undervisningsrom 

Lesesalsplass/studentarbeidsplass   

PC-rom/Datasal   

Grupperom 

Bibliotek   

Laboratorium/Andre øvelsesrom (gymsal, studio, scene, praksisrom o.l.) 

Kantine/kafe 

Sosiale soner (sittegrupper, pausekroker, uformelle samlingssteder) 

Bønnerom/rom for tro og tanke (eller stillerom) 

 

 

Svaralternativer: 

Luftkvalitet 

Temperatur 

Lysforhold 

Renhold 

Tilgjengelighet 

Støynivå 

Åpningstider 

Plassmangel 

Annet, notér: 

Vet ikke 

 

 

Filt s11a – s11i: Hvis svart på minst ett av spm s11a – s11i: 

 

S12 (open text) Kan du oppgi nøyaktig hvilke fasiliteter (auditorier, grupperom, kantine osv.) 

som din misnøye gjelder for?  

 

Slutt filt s11a – s11i 

 

Slutt filts10 

 

 

S13a (open numeric, min 0, max 40) Hvor mange timer med ORGANISERT UNDERVISNING 

(forelesninger, seminarer, kollokvier, øvinger osv.) vil du anslå at du deltar på i løpet av en 

vanlig studieuke, altså IKKE i eksamens- eller praksisperioder? ANGI CA. ANTALL TIMER 

PER UKE 
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S13b (open numeric, min 0, max 40) Hvor mange timer vil du anslå at du bruker til 

SELVSTUDIER (lesing, oppgaver, trening osv.) i løpet av en vanlig studieuke, altså IKKE i 

eksamens- eller praksisperioder. ANGI CA. ANTALL TIMER PER UKE 

 

 

Læringsutbytte og vurderingsform 

 

S14 Læringsutbytte (heading) 

Hvor mye opplever du at du lærer av … 

(grid) 

 

Answer list: 

forelesningene 

samtaler/diskusjoner med faglærere 

gruppearbeid i regi av studiestedet 

innleveringer/øvinger 

gruppearbeid organisert av studentene selv 

feltarbeid/ekskursjoner 

laboratoriearbeid eller annen praktisk øving 

praksis 

egenstudier 

uformelle samtaler med andre studenter 

 

Scale: 

Svært mye 

Mye 

Middels 

Lite 

Svært lite 

Vet ikke 

Ikke relevant 

 

 

S15 (single) I hvor stor grad opplever du at din kompetanse blir målt på en god og 

hensiktsmessig måte (eksamen, karaktergivende innleveringer og aktiviteter)? 

I meget stor grad 

I stor grad 

I middels grad 

I liten grad 

I meget liten grad 

Vet ikke 

 

Kontakt på lærestedet 

 

 

S16 Hvor ofte er du i kontakt med …? 

(grid) 

 

Answer list: 

forelesere/lærere 

annet undervisningspersonell (øvingslærere, hjelpelærere, undervisningsassistenter o.l.) 

studieveiledere 

dine medstudenter 

studenttillitsvalgte 
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karriererådgivningen 

informasjonsskranke/studenttorg o.l. 

de psykososiale rådgivningstjenestene fra samskipnaden 

tilretteleggingstjenestene for studenter med nedsatt funksjonsevne 

studentprestene 

internasjonalt kontor 

 

Scale: 

Nærmest daglig 

2-3 ganger i uka 

2-4 ganger i måneden 

1-4 ganger i semesteret 

Sjeldnere 

Aldri 

Ikke relevant 

Kjenner ikke til/Vet ikke 

 

Filts16a – 16k: Vis for hvert utsagn i s16 – unntatt de som sier ‘Kjenner ikke til’ eller ‘Ikke relevant’  

 

S17 (grid) I forhold til dine behov, i hvilken grad synes du det er tilstrekkelig kontakt mellom 

deg og  ….. 

 

Answer list: 

forelesere/lærere 

annet undervisningspersonell (øvingslærere, hjelpelærere, undervisningsassistenter o.l.) 

studieveiledere 

dine medstudenter 

studenttillitsvalgte 

karriererådgivning 

informasjonsskranke/studenttorg o.l. 

de psykososiale rådgivningstjenestene fra samskipnaden 

tilretteleggingstjenestene for studenter med nedsatt funksjonsevne 

studentprestene 

internasjonalt kontor 

 

Scale: 

I meget stor grad 

I stor grad 

I noen grad 

I liten grad 

I meget liten grad 

Ikke relevant 

Vet ikke 

 

Slutt filts16a – 16k 

 

Filtsx16a – 16k: Vis for hvert utsagn i s16 – unntatt de som sier ‘Bruker ikke’, ‘Kjenner ikke til’ eller 

‘Ikke relevant’  

 

 

S18 Hvor fornøyd er du med tjenestene du har brukt …? 

(grid) 

 

Answer list: 

studieveiledningen 
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karriererådgivningen 

informasjonsskrankeen/studenttorget o.l. 

de psykososiale rådgivningstjenestene fra samskipnaden 

tilretteleggingstjenestene for studenter med nedsatt funksjonsevne 

studentprestene 

internasjonalt kontor 

 

Scale: 

Meget fornøyd 

Fornøyd 

Middels fornøyd 

Misfornøyd 

Meget misfornøyd 

Vet ikke 

 

Slutt Filtsx16a – 16k 

 

 

Konkurranseforhold mellom studentene  

 

S19 (single) Hvordan opplever du konkurranseforholdet mellom studentene på ditt 

studieprogram? 

Meget positiv konkurranse 

Positiv konkurranse 

Verken positiv eller negativ konkurranse 

Negativ konkurranse 

Meget negativ konkurranse 

Vet ikke 

 

 

Funksjonsnedsettelse og tilrettelegging 

 

 

S20 (multi) Har du varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse? FLERE SVAR MULIG 

psykiske/emosjonelle plager 

kognitive lidelser (ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom o.a.) 

lese- og skrivevansker 

bevegelseshemning 

sterkt svaksynt/blind 

sterkt nedsatt hørsel/døv 

allergi, astma eller eksem 

muskel eller skjelettplager 

annen kronisk/langvarig sykdom 

annet, noter: 

Nei, har ikke 

Ønsker ikke svare 

 

Filts20: hvis annet enn ‘Nei, har ikke’og ‘Ønsker ikke svare’ i s20: 

 

S21 (grid) Påvirker dette …? 

Answer list: 

gjennomføringen av studiene dine 

din deltakelse i det sosiale miljøet på studiestedet 

 

Scale: 
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På en meget positiv måte 

På en positiv måte 

Verken positivt eller negativt 

På en negativ måte 

På en meget negativ måte 

Vet ikke 

 

 

S22 (single) Mottar du hjelp/tilrettelegging på studieinstitusjonen pga. nedsatt funksjonsevne? 

Nei, har ikke behov 

Nei, ønsker ikke 

Nei, lærestedet tilbyr ikke tilrettelegging 

Ja, men jeg får ikke nok tilrettelegging 

Ja, jeg får den tilretteleggingen jeg trenger 

Vet ikke/ Kjenner ikke til tilretteleggingstilbud på lærestedet 

 

Filts22: hvis Ja (4 – 5) i s22: 

 

 

S23 (single) Hvordan vurderer du tilretteleggingen du har mottatt? 

Meget fornøyd 

Fornøyd 

Middels fornøyd 

Misfornøyd 

Meget misfornøyd 

Vet ikke 

 

Slutt filts22 

 

Slutt filts20. 

 

 

 

Mobbing/trakassering 

 

 

S24 (grid) Har du observert noe av det følgende på ditt lærested i løpet av det siste året … 

FLERE SVAR MULIG PER LINJE 

 

Answer list: 

forskjellsbehandling på grunn av kjønn, etnisitet, seksuell legning eller funksjonsnedsettelse 

uønsket seksuell oppmerksomhet/ seksuell trakassering 

annen trakassering eller mobbing 

vold 

 

Scale: 

Ja, jeg har observert at medstudenter har blitt utsatt for det 

Ja, jeg har selv opplevd det 

Nei, jeg har ikke observert eller opplevd det 

Vet ikke 

 

Filts24a: hvis svart ja (1 – 2) i S24a: 

 

S25a (multi) Hvem utførte (pipe inn svar fra S24a)? FLERE SVAR MULIG 

Medstudenter 
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Lærere 

Administrativ personale 

Andre ansatte 

Andre 

Vet ikke 

 

Slutt filts24a 

 

 

Filts24b: hvis svart ja (1 – 2) i S24b: 

 

S25b (multi) Hvem utførte (pipe inn svar fra S24b)? FLERE SVAR MULIG 

Medstudenter 

Lærere 

Administrativ personale 

Andre ansatte 

Andre 

Vet ikke 

 

Slutt filts24b 

 

 

Filts24c: hvis svart ja (1 – 2) i S24c: 

 

S25c (multi) Hvem utførte (pipe inn svar fra S24c)? FLERE SVAR MULIG 

Medstudenter 

Lærere 

Administrativ personale 

Andre ansatte 

Andre 

Vet ikke 

 

Slutt cfilts24c 

 

 

Filts24d: hvis svart ja (1 – 2) i S24d: 

 

S25d (multi) Hvem utførte (pipe inn svar fra S24d)? FLERE SVAR MULIG 

Medstudenter 

Lærere 

Administrativ personale 

Andre ansatte 

Andre 

Vet ikke 

 

Slutt filts24d 

 

 

S26 (multi) Hvis du skulle oppleve trakassering, mobbing, vold eller diskriminering av deg selv 

eller andre, hvem ville du henvende deg til? FLERE SVAR MULIG 

Medstudenter 

Lærere 

Studiekonsulenter/studieveileder eller andre administrativt ansatte 

Studentrådgivning/studenthelsetjeneste 

Studentprest 
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Studenttillitsvalgte 

Læringsmiljøutvalget 

Informasjonsskranke/Studenttorg 

HMS-avdeling eller –ansvarlig 

Andre ved lærestedet  

Venner, kjæreste eller familie 

Andre utenfor lærestedet som f.eks. politi 

Ingen 

Vet ikke 

 

2 Bakgrunnsspørsmål 
 

B1 (grid) Har du oppnådd den studieprogresjonen ….? 

 

Answer list: 

som du selv forventet? 

utdanningsinstitusjonen forventet? 

 

Scale: 

Ja 

Nei 

Vet ikke 

 

 

Filtb1: Hvis Nei i b1a ELLER Nei i b1b: 

 

B2 (multi, open) Hva er de viktigste årsakene til at du ikke har klart å gjennomføre 

studieprogresjonen som forventet? FLERE SVAR MULIG 

Sykdom 

Nedsatt funksjonsevne 

Familieforhold 

Svangerskap/fødsel 

Reise 

Fritidsinteresser 

Verv 

Faglige utfordringer 

For liten egeninnsats 

Jobb 

Frivillig arbeid 

Annet, noter: 

Vet ikke 

 

Slutt filtb1 

 

B3 (open numeric, min 1, max 30) Hvor mange semestre har du studert på din nåværende 

utdanningsinstitusjon? Registrer antall semestre, inklusive det inneværende 

 

 

B4 (single) Hvilken type studieprogram går du på nå (hovedstudie)? 

Årsstudium/årsenhet 

Enkeltemne 

Høgskolekandidatutdanning (2 år) 

Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) 

Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) 
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Masterprogram (2 eller 1 ½ år) 

Utvekslingsprogram (½ år eller mer) 

Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) 

Annet, noter:  

 

 

B5 (single) Var studiet du går på nå ditt førstevalg da du søkte? 

Ja 

Nei, andrevalg 

Nei, tredjevalg eller lavere 

Vet ikke 

 

B6 (single) Hvor mange ganger har du skiftet studieprogram i løpet av studietiden (ikke tell med 

overgang til studieprogram som bygger på tidligere fullført studieprogram, f.eks. fra bachelor til 

master)? 

Aldri 

1 gang 

2 ganger 

3 eller flere ganger 

Vet ikke 

 

B7 (single) Regner du deg som innflytter til byen/stedet du studerer i/på? 

Ja 

Nei 

Pendler 

 

 

B8 (single) Hva er din sivile status? 

Gift/registrert partner 

Samboer 

Har fast kjæreste, men bor alene 

Singel 

Separert/skilt/enke/enkemann 

Annet 

 

B9 (grid, single + multi) Hvordan finansierer du i hovedsak din studietid? 

 

Answer list 

Hovedkilde 

Øvrige finansieringskilder 

 

Scale: 

Lånekassen 

Inntektsgivende arbeid 

NAV 

Støtte fra arbeidsgiver (studiestøtte, sluttpakke osv.) 

Familie 

Egne oppsparte midler 

Annet 

 

 

B10 (multi) Har du barn under 18 år? Flere svar mulig 

Nei 

Ja, som jeg har daglig omsorg for 

Ja, som jeg har delt omsorg for 
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Ja, som jeg ikke har daglig omsorg for 

 

 

KOMM (single, open) Er andre forhold enn de vi har spurt om, som du mener lærestedet bør 

bedre for å øke din trivsel som student?  

Nei 

Ja, noter: 

 

 

TREKN (single, open) Vil du være med på trekning av gevinster? 

Nei 

Ja, noter e-postadresse du vil kontaktes på hvis du trekkes ut 
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Filt: Hvis mangler i registerdata: 

 

KJONN (single) Er du … 

Kvinne 

Mann 

 

 

ALDER (numeric, min 16, max 60) Hvor gammel er du? Registrer antall år 
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3 Tilleggspørsmål 
 

 

Vurdering av studiebyen  

 

 

T1 (single) Hvor fornøyd er du med byen/stedet du studerer i/på? 

Meget fornøyd 

Fornøyd 

Middels fornøyd 

Misfornøyd 

Meget misfornøyd 

Vet ikke 

 

 

Informasjon fra lærestedet  

 

T2 Tilfredshet med informasjon fra lærestedet (heading) 

Hvordan vurderer du  … 

(grid) 

Answer list: 

informasjonen om faglige innhold i studiet 

informasjonen om oppbygging og gjennomføring av studiet 

informasjonen om organisering og gjennomføring  av undervisningen  

informasjonen om gjennomføring av eksamen 

informasjonen om sosiale tilbud, arrangementer og foreninger 

informasjonen ved henvendelser til studieinformasjonsenteret/ informasjonsskranker  

e-læringssystemet (Fronter, It’s learning, intranettet eller lignende) 

nettsidene til lærerstedet 

 

 

Scale: 

Meget god 

God 

Middels god 

Dårlig 

Meget dårlig 

Vet ikke 

 

 

 

Påvirkningsmuligheter 

 

 

T3 (grid) I hvor stor grad opplever du at studentene kan påvirke følgende på lærestedet …? 

 

Answer list: 

det faglige innholdet i studiene 

måten undervisningen gjennomføres på 

administrative avgjørelser (på søknader, godkjenninger osv.) 

studentmiljøet og livet rundt studiene 

 

Scale: 

I meget stor grad 
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I stor grad 

I noen grad 

I liten grad 

I meget liten grad 

Vet ikke 

 

 

Oppfatning av lærested 

 

T4 Oppfatning av lærested (heading) 

I hvilken grad opplever du at ditt lærested ….. 

(grid) 

 

Answer list: 

er miljøvennlig 

viser samfunnsengasjement 

er synlig i den offentlige debatten/ i nærmiljøet 

er et sted der det er mye som skjer 

er et sted jeg er stolt av å tilhøre 

 

Scale: 

I meget stor grad 

I stor grad 

I noen grad 

I liten grad 

I meget liten grad 

Vet ikke 

 

 

Deltidsjobb 

 

T5 (single) Har du jobb ved siden av studiene? ( IKKE feriejobbing, men arbeid i semesteret).  

Ja 

Nei 

 

Filts21: hvis svart ja i s21: 

T6 (open numeric, min 0, max 40) Om lag hvor mange timer bruker du i gjennomsnitt på 

jobben i løpet av en normal undervisningsuke, altså IKKE i eksamensperioden? 

 

T7 (single) I hvilken grad skaper jobben problemer for deg for gjennomføringen av studiet? 

Ikke spesielle problemer 

I liten grad 

I noen grad 

I stor grad 

Vet ikke 

 

Slutt filts21 

 

T8 (single) Hvor mange uker i året har du helt fri fra studier OG jobb? 

Ingen uker 

1 uke 

2 uker 

3 uker 

4 uker 

5 uker 
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6 uker eller mer 

Vet ikke 

 

 

 

Arbeidssted og motivasjon for å dra på campus 

 

 

T9 (multi) Hvor arbeider du vanligvis med studiene dine? (i løpet av en ‘vanlig’ studieuke, altså 

IKKE i eksamensperioden)? MERK AV FOR INNTIL 2 SVAR 

På campus/lærerstedet 

Hjemme 

Hos foreldre/foresatte 

Hos venner 

Annet, noter: 

Vet ikke 

 

T10 (multi) Hva motiverer deg mest for å dra til lærestedet? MERK AV FOR INNTIL 2 SVAR 

Undervisning 

Sosiale forhold 

Arbeidsplass/lesesalsplass 

Annet, notér: 

Vet ikke 

 

 

Fadderordning og verv 

 

 

T11 (single) Deltok du i fadderordning eller lignende opplegg rundt studiestart da du var ny 

student på ditt nåværende studieprogram? 

Ja 

Ja, delvis 

Nei 

Ikke relevant 

 

 

FiltT11: Hvis 1 -2 i T11 

 

T12 (single) Har du fortsatt kontakt med noen fra faddergruppen din? 
Ja 

Nei 

 

Slutt filtT11 

 

 

T13 (single) Er du aktivt medlem i foreninger, lag eller organisasjoner? 

Ja, på studiestedet 

Ja, utenfor studiestedet 

Ja, både på studiestedet og utenfor 

Nei 

 

FiltT13: hvis ja (1 – 3) i T13: 

 

T14 (single) Har du fast verv (bestemte ansvarsområder eller oppgaver) i en eller flere av disse 

foreningene/organisasjonene?  



 

 side 17 

Ja 

Nei 

 

T15 (open numeric, min 0, max 40) Om lag hvor mange timer du bruker i gjennomsnitt på 

arbeid eller aktiviteter i slike foreninger eller organisasjoner i løpet av en normal 

undervisningsuke (altså IKKE i eksamens- eller praksisperioden)? 

 

 

T16 (single) Hvordan påvirker tiden du bruker i foreninger, lag eller organisasjoner din 

gjennomføring av studiene? 

Meget positivt 

Positivt 

Verken positivt eller negativt 

Negativt 

Meget negativt 

Vet ikke 

 

Slutt filtT13 

 

 

Sikkerhet 

 

T17 (grid) I hvilken grad opplever du at din personlige sikkerhet i studiehverdagen er ivaretatt 

når du er …? 

 

Answer list: 

På lesesalen/forelesning 

På laboratorier 

I praksis 

På ekskursjon/feltarbeid 

 

Scale: 

I meget stor grad 

I stor grad 

I middels grad 

I liten grad 

I meget liten grad 

Vet ikke 

Ikke relevant 

 

 

Fusk 

 

T18 (grid, multi) Har du opplevd noe av det følgende på ditt lærested …FLERE SVAR MULIG 

 

Answer list: 

fusk ifm. skoleeksamen (skriftlig eksamen under tilsyn) 

fusk (ulovlig kopiering, plagiering e.a.) ifm. innleveringer/hjemmeeksamen (skriftlig eksamen uten 

tilsyn) 

 

Scale: 

Ja, jeg har HØRT at medstudenter har gjort det 

Ja, jeg har OBSERVERT at medstudenter har gjort det 

Ja, jeg har selv gjort det 

Nei, jeg har ikke opplevd, hørt eller observert det det 
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Vet ikke 

 

 

 

 

Morsmål foreldre 

 

 

T19 (single, open) Hva er din mors morsmål? 

Norsk 

Annet skandinavisk språk 

Annet, noter: 

Vet ikke 

 

T20 (single, open) Hva er din fars morsmål? 

Norsk 

Annet skandinavisk språk 

Annet, noter: 

Vet ikke 


