
Ung i Oslo 2018
Informasjon til foresatte og ungdomsskoleelever

Forskningsinstituttet NOVA inviterer mer enn 35.000 Oslo-ungdommer til å 
være med på spørreundersøkelsen Ung i Oslo. Målet er å gi et oppdatert bilde av 
hvordan Oslo-ungdom har det og hva de driver med på fritiden sin.

Undersøkelsen gjennomføres av NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i 
samarbeid med Oslo kommune. 

Kontaktinformasjon NOVA 
Prosjektleder Anders Bakken, 46 50 20 76 ungioslo@hioa.no
Prosjektmedarbeider Ola Melbye Pettersen, 91 77 24 80  ungioslo@hioa.no

Ung i Oslo 2018

Ung i Oslo er en mulighet for alle byens 
ungdommer til å kunne fortelle politikere, 
forskere og andre om deres eget ungdomsliv. 

Hovedresultatene vil bli publisert i juni og vil gi 
kommunen og bydelene ny kunnskap for å 
utvikle byens ungdomspolitikk. 

Undersøkelsen gjennomføres på rundt 90 
ungdomsskoler og videregående skoler over 
hele Oslo. 

På de fleste skolene vil undersøkelsen foregå i 
perioden fra uke 4 til uke 7.

NOVA og Oslo kommune har tidligere gjennom-
ført Ung i Oslo i 1996, 2006, 2012 og 2015. 

Hvordan foregår undersøkelsen?

Undersøkelsen på ungdomstrinnet er anonym 
og foregår ved at elevene i skoletiden svarer 
på et nettbasert spørreskjema. Det tar cirka 
én skoletime for elevene å besvare 
spørsmålene.

Besvarelsen foregår ved at elevene logger seg 
på et nettskjema med et tilfeldig tildelt 
engangskode. 

Elevene blir i forkant informert om at det er 
frivillig å delta, at de kan hoppe over 
enkeltspørsmål og at de kan trekke seg 
underveis. 

Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig av 
forskere ved NOVA og medarbeidere i 
Rambøll, som tilrettelegger for den 
elektroniske undersøkelsen.

Foresatte som ikke ønsker at barnet deres 
skal delta på undersøkelsen, bes gi beskjed 
til elevens kontaktlærer innen 18. januar 
2018.

Mer informasjon om Ung i Oslo 2018

Det finnes mer informasjon på nettsiden 
hioa.no/ungioslo2018. 

Om du har ytterligere spørsmål, send gjerne 
en mail til ungioslo@hioa.no. 

Ungdata

Ung i Oslo 2018 er del av Ungdata-
undersøkelsene som gjennomføres blant 
skoleelever over hele landet. Undersøkelsen 
fra Oslo vil derfor kunne si noe om hvordan det 
er å vokse opp i Oslo sammenliknet med andre 
steder i landet. 

Data fra undersøkelsen vil bli brukt i 
forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet 
er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms 
oppvekstsvilkår.

Du finner mer informasjon om Ungdata på 
ungdata.no. 

Hva spørres elevene om?

Undersøkelsen skal gi et dekkende bilde av 
hvordan ungdom har det. Elevene vil blant 
annet bli spurt om hvordan de bruker fritiden 
sin, om helse og trivsel, skole, nærmiljø og 
venner. De blir også spurt om mobbing, press, 
kriminalitet, vold, hatefulle ytringer, seksuell 
trakassering og bruk av rusmidler. 

I tillegg er det spørsmål om foreldres 
utdanningsnivå og oppdragelsesstiler, om 
familiens økonomiske situasjon og 
innvandringsbakgrunn. 

Foresatte som ønsker å se hele 
spørreskjemaet kan henvende seg til NOVA.
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http://www.hioa.no/ungioslo2018
mailto:ungioslo@hioa.no
http://www.ungdata.no/


Young in Oslo 2018
Information for parents/guardians and lower 
secondary school pupils

The research institute NOVA invites more than 35,000 young people in Oslo to 
complete the survey Young in Oslo. The purpose of this is to gain an up-to-date 
picture of how young people in Oslo are doing and what they do in their spare 
time. The survey is conducted by NOVA at Oslo and Akershus University 
College of Applied Sciences, in collaboration with the City of Oslo. 

Contact information NOVA 
Project manager Anders Bakken, 46 50 20 76 ungioslo@hioa.no
Project team member Ola Melbye Pettersen, 91 77 24 80  ungioslo@hioa.no

Young in Oslo 2018

unique opportunity to tell politicians, 
researchers and others about their lives. 

The main findings will be published in June, and 
will give the City of Oslo and the city districts 
new knowledge that they can use to develop 
their policies on young people. 

The survey is sent to around 90 lower and upper 
secondary schools across Oslo. Most of the 
schools will carry out the survey in the period 
from week four to week seven. 

NOVA and the City of Oslo have previously 
conducted the Young in Oslo survey in 1996, 
2006, 2012 and 2015.

How is the survey carried out?

The survey is anonymous at lower secondary 
level, and the pupils fill in the online survey 
while they are at school. It takes pupils 
around one school period to answer the 
questions.

To answer the survey, the pupils log in to an 
online form using a randomly assigned single-
use code. 

The pupils are informed in advance that 
participation is voluntary, that they can skip 
individual questions and they can withdraw at 
any time. 

All answers will be treated as strictly 
confidential by researchers at NOVA and the 
staff of Rambøll, which make the practical 
arrangements for the electronic survey.

Parents/guardians who do not want their 
child to take part in the survey must notify 

More information about Young in Oslo 2018

More information is available on the website 
hioa.no/ungioslo2018. 

If you have any questions, please send an 
email to ungioslo@hioa.no. 

Ungdata

Young in Oslo 2018 is part of the Ungdata
surveys that are conducted among school 
pupils across Norway. The survey conducted in 
Oslo will therefore be able to tell us what it is 
like to grow up in Oslo compared with other 
places in Norway. 

Data from the survey will be used in research 
and development projects, where the goal is to 
obtain new knowledge about the conditions 
under which young people grow up. 

You can find more information about Ungdata
at ungdata.no. 

What are the pupils asked about?

The survey is intended to give us an accurate 
picture of young -being. The 
pupils will be asked about how they spend 
their free time, their health and well-being, 
school, local community and friends. They will 
also be asked about bullying, pressure, crime, 
violence, hateful statements, sexual 
harassment and their use of alcohol and 
drugs. 

There 
of education and how they bring up their 

immigrant background. 

Parents/guardians who would like to see the 
whole questionnaire can contact NOVA.
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http://www.hioa.no/ungioslo2018
mailto:ungioslo@hioa.no
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