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Informasjon om ny trivselsundersøkelse for 
elever på 1.-4. trinn

Oslo bystyre har vedtatt at det skal gjennomføres en trivselsundersøkelse 
for de eldste barna i barnehagen og elever på 1.-4. trinn i skolen.

Trivselsundersøkelsen er anonym, og skal gjennomføres på alle skoler med 
1.-4. trinn i løpet av høsten. 

Undersøkelsen skal gi de yngste elevene mulighet til å gi uttrykk for sin egen 
opplevelse av forhold ved skolemiljøet.

Gjennomføringsperiode: 15.10-15.12.
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Pilot høsten 2018

Trivselsundersøkelsen ble pilotert på 11 skoler høsten 2018.

Piloteringen viste at
• spørsmålene måler det de er tenkt å måle; forhold ved elevenes opplevelse av 

trivsel

• elevene forstår spørsmålsformuleringene

• elevene mestrer den tekniske gjennomføringen
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Innholdet i undersøkelsen

Undersøkelsen inneholder 16 spørsmål. 

Spørsmålene omhandler temaene

• trivsel

• støtte fra voksne på skolen

• vennskap og lek

• medvirkning
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Gjennomføring av undersøkelsen

Undersøkelsens spørreskjema er tilpasset aldersgruppen, med visuelle 
symboler og høytlesningsfunksjon, slik at barna skal kunne besvare uten 
hjelp fra voksne.

Selve undersøkelsen foregår gjennom et elektronisk spørreskjema, på 
nettbrett eller pc.

Barna har hodetelefoner på.
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Personvern

Undersøkelsen er anonym. Besvarelser kan ikke spores tilbake til den 
enkelte elev. Det er ikke mulig å ta ut resultatrapporter på individnivå.

Utdanningsdirektoratets regler for anonymisering av resultater fra 
undersøkelsen, vil bli fulgt.

Det er frivillig for barnet å delta i undersøkelsen.

Foresatte har anledning til å reservere sitt barn fra deltakelse ved å ta 
kontakt med kontaktlærer på e-post eller via Skolemelding.

Frist for reservasjon: 15.10.
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Mer informasjon

For mer informasjon, fullstendig spørreskjema samt mulighet for 
reservasjon, se Oslo kommunes nettsider.

Spørsmål? Ta kontakt på trivsel1-4@ude.oslo.kommune.no


