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Velkommen til skolens undersøkelse om trivsel, mobbing og skolemiljø!

I denne undersøkelsen er det spørsmål om mobbing, hvordan du trives på skolen og om 
vennskap. Hvert spørsmål har flere svar som du kan velge blant. Sett merke ved det svaret 
som passer best for deg.

Prøv å svare så godt du kan - akkurat som det er. Av og til kan det være vanskelig å velge 
hva du skal svare. Da må du bare svare slik du tror eller mener det er.

De fleste spørsmålene i denne undersøkelsen spør om hvordan du har hatt det de siste 
månedene, det vil si fra skolen begynte etter juleferien og frem til nå. Det er altså ikke bare 
spørsmål om hvordan du har det akkurat nå.

Dine lærere og medelever kan ikke se hva du har svart på spørreundersøkelsen.

Denne undersøkelsen gjennomføres av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU 
Vest), NORCE.

TRIVSEL PÅ SKOLEN

Hvordan liker du deg på skolen?

svært dårlig

dårlig

verken godt eller dårlig

godt

svært godt

1
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Hvordan liker du deg i klassen din?

svært dårlig

dårlig

verken godt eller dårlig

godt

svært godt

2

Hvordan liker du deg i friminuttene?

svært dårlig

dårlig

verken godt eller dårlig

godt

svært godt

3

Hvor mange gode venner har du på skolen?

jeg har ingen gode venner på skolen

jeg har en god venn på skolen

jeg har to eller tre gode venner på skolen

jeg har fire eller fem gode venner på skolen

jeg har seks eller flere gode venner på skolen

4
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OM Å BLI MOBBET
Vi skal nå fortsette med spørsmål om mobbing. Først skal vi forklare ordet mobbing slik at 
du vet hva du skal svare på.

Vi sier at en elev blir mobbet når en annen elev eller flere andre elever

• sier vonde og ubehagelige ting til en elev, gjør narr av eleven eller bruker stygge og 
sårende kallenavn

• overser en elev helt eller stenger eleven med vilje ute fra venneflokken
• slår, sparker, drar i håret, skubber, dytter eller stenger eleven inne
• forteller løgner eller sprer falske rykter om en elev eller sender ubehagelige meldinger 

eller bilder, og prøver å få de andre elevene til å mislike eleven
• og lignende ubehagelige ting

De ubehagelige tingene kan skje både digitalt (på mobil, nettbrett, PC) og på andre måter. 
Ved mobbing skjer vanligvis de vonde og ubehagelige tingene gjentatte ganger, og det kan 
være vanskelig for den som blir utsatt å forsvare seg.

Om en elev blir ertet gjentatte ganger på en ubehagelig og sårende måte, er dette også 
mobbing. Men det er ikke mobbing når noen blir ertet på en snill og vennskapelig måte. 
Det er heller ikke mobbing når to elever som krangler eller sloss har omtrent like mye makt 
eller er like sterke.

Hvor mange gode venner har du i klassen/gruppen din?

jeg har ingen gode venner i klassen/gruppen min

jeg har en god venn i klassen/gruppen min

jeg har to eller tre gode venner i klassen/gruppen min

jeg har fire eller fem gode venner i klassen/gruppen min

jeg har seks eller flere gode venner i klassen/gruppen min

5
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Hvor ofte er du blitt mobbet på skolen de siste månedene av en eller flere elever?

jeg er ikke blitt mobbet på skolen de siste månedene av en eller flere elever

bare en sjelden gang

to eller tre ganger i måneden

omtrent en gang i uken

flere ganger i uken

6

Hvor ofte er du blitt mobbet digitalt (på mobil, nettbrett, PC) de siste månedene?
(Gjelder det som har hendt på skolen og andre steder)

jeg er ikke blitt mobbet digitalt (på mobil, nettbrett, PC) de siste månedene

bare en sjelden gang

to eller tre ganger i måneden

omtrent en gang i uken

flere ganger i uken

7
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Hvor ofte er du blitt mobbet på skolen de siste månedene på en eller 
flere av følgende måter?
(Vennligst svar på alle spørsmålene)

Jeg er blitt kalt stygge ting eller ertet på en ubehagelig og sårende måte

det har ikke hendt meg de siste månedene

bare en sjelden gang

to eller tre ganger i måneden

omtrent en gang i uken

flere ganger i uken

8

Andre elever har med vilje holdt meg utenfor, stengt meg ute fra venneflokken eller 
oversett meg helt

det har ikke hendt meg de siste månedene

bare en sjelden gang

to eller tre ganger i måneden

omtrent en gang i uken

flere ganger i uken

9

Jeg er blitt slått, sparket, dradd i håret, skubbet, dyttet eller stengt inne

det har ikke hendt meg de siste månedene

bare en sjelden gang

to eller tre ganger i måneden

omtrent en gang i uken

flere ganger i uken

10
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Hvis du er blitt mobbet de siste månedene, har du blitt lei deg eller følt deg såret av 
mobbingen?

jeg er ikke blitt mobbet de siste månedene

jeg har ikke blitt lei meg eller såret av mobbingen

Jeg har bare blitt litt lei meg eller såret

jeg har blitt lei meg eller såret

Jeg har blitt svært lei meg eller såret

11

I hvilken klasse/gruppe går den eller de elevene som har mobbet deg?

jeg er ikke blitt mobbet på skolen de siste månedene

går i klassen/gruppen min

går i annen klasse eller gruppe, men på samme trinn

går på høyere trinn

går på lavere trinn

går på forskjellige trinn

12

Er du blitt mobbet av gutter eller jenter?

jeg er ikke blitt mobbet på skolen de siste månedene

vanligvis av ei jente

vanligvis av flere jenter

vanligvis av en gutt

vanligvis av flere gutter

vanligvis av både gutter og jenter

13
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Hvor mange elever er du vanligvis blitt mobbet av?

jeg er ikke blitt mobbet på skolen de siste månedene

vanligvis av en elev

av en gruppe på to - tre elever

av en gruppe på fire - ni elever

av en gruppe på mer enn ni elever

av flere forskjellige elever eller grupper av elever

14

Hvor lenge er du blitt mobbet?

jeg er ikke blitt mobbet på skolen de siste månedene

det varte/har vart en eller to uker

det varte/har vart omtrent en måned

det varte/har vart omtrent et halvt år

det varte/har vart omtrent ett år

det varte/har vart i flere år

15

Hvor vanskelig synes du det er å forsvare deg mot den eller de som mobber deg?

jeg er ikke blitt mobbet på skolen de siste månedene

det er ikke vanskelig i det hele tatt

litt vanskelig

vanskelig

svært vanskelig

16
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Hvor er du blitt mobbet?
(Her kan du sette flere kryss)

jeg er ikke blitt mobbet på skolen de siste månedene

på skoleplassen (i friminuttene/pausene)

i gangen/ korridorene

i klasserommet i timene

i klasserommet når vi ikke har undervisning

på toalettet

i gymsalen eller garderoben/dusjen

i kantina eller der vi spiser

på SFO

på mobil, nettbrett eller PC i skoletiden

annet sted på skolen

på veien til og fra skolen

på holdeplassen til skoleskyssen/bussen

på skoleskyssen/bussen

17

Har du fortalt til noen at du er blitt mobbet på skolen de siste månedene?
(Her kan du sette flere kryss)

jeg er ikke blitt mobbet på skolen de siste månedene

ja, jeg har fortalt at jeg er blitt mobbet til kontaktlæreren/klassestyreren min

ja, jeg har fortalt det til en annen lærer på skolen

ja, jeg har fortalt det til rektor

ja, jeg har fortalt det til helsesøster

ja, jeg har fortalt det til skolelegen

ja, jeg har fortalt det til en voksen hjemme

ja, jeg har fortalt det til en bror eller en søster

ja, jeg har fortalt det til en venn

ja, jeg har fortalt det til noen andre (som ikke er nevnt tidligere)

nei, jeg har ikke fortalt til noen at jeg er blitt mobbet på skolen de siste månedene

18
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SKOLEMILJØET

Har noen av de voksne hjemme tatt kontakt med skolen for å prøve å få en slutt på at 
du er blitt mobbet på skolen?

jeg er ikke blitt mobbet på skolen de siste månedene

nei, de har ikke tatt kontakt med skolen

ja, de har tatt kontakt med skolen en gang

ja, de har tatt kontakt med skolen flere ganger

jeg vet ikke om de har tatt kontakt med skolen

19

Hvor ofte føler du deg redd for å bli mobbet av andre elever på skolen din?

aldri

en sjelden gang

av og til

ganske ofte

ofte

veldig ofte

20

Hvor ofte prøver lærerne eller andre voksne på skolen å gjøre noe for å stoppe det 
når en elev blir mobbet på skolen?

de gjør aldri noe

en sjelden gang

av og til

ofte

de gjør nesten alltid noe

jeg har ikke lagt merke til at elever på skolen er blitt mobbet

21
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Hvor ofte prøver andre elever å gjøre noe for å stoppe det når en elev blir mobbet på 
skolen?

de gjør aldri noe

en sjelden gang

av og til

ofte

de gjør nesten alltid noe

jeg har ikke lagt merke til at elever på skolen er blitt mobbet

22

Er det noen elever i klassen som aldri får være med de andre?

nei

det er én elev som aldri får være med de andre

to elever

tre eller fire elever

det er fem eller flere elever som aldri får være med de andre

23

Pleier elevene si ifra til lærerne hvis noen blir mobbet på skolen?

svært ofte eller alltid

ofte

av og til

sjelden

aldri

24
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Å MOBBE ANDRE ELEVER

Stemmer det at elever i klassen ikke bryr seg om hva læreren/lærerne sier til dem?

nei, det stemmer svært dårlig 

nei, det stemmer dårlig

ja, det stemmer litt

ja, det stemmer godt

ja, det stemmer svært godt

25

Hvor ofte har du selv vært med på å mobbe en eller flere elever på skolen de siste 
månedene?

jeg har ikke mobbet noen elever på skolen de siste månedene 

det har bare hendt en sjelden gang

to eller tre ganger i måneden

omtrent en gang i uken

flere ganger i uken

26

Hvor ofte har du mobbet andre elever digitalt (på mobil, nettbrett, PC) de siste 
månedene? (Gjelder det som har hendt på skolen og andre steder.)

jeg har ikke mobbet noen elever digitalt (på mobil, nettbrett eller PC) de siste månedene

bare en sjelden gang

to eller tre ganger i måneden

omtrent en gang i uken

flere ganger i uken

27
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Hvor ofte har du mobbet en annen elev/andre elever på skolen de 
siste månedene på en eller flere av følgende måter?
(Vennligst svar på alle spørsmålene)

Jeg har sagt stygge ting til en annen elev/andre elever eller ertet dem på en 
ubehagelig og sårende måte

det har ikke hendt de siste månedene

bare en sjelden gang

to eller tre ganger i måneden

omtrent en gang i uken

flere ganger i uken

28

Jeg har med vilje holdt en annen elev utenfor venneflokken eller oversett eleven helt

det har ikke hendt de siste månedene

bare en sjelden gang

to eller tre ganger i måneden

omtrent en gang i uken

flere ganger i uken

29

Jeg har slått, sparket, skubbet, dyttet, dradd en elev i håret eller stengt eleven inne

det har ikke hendt de siste månedene

bare en sjelden gang

to eller tre ganger i måneden

omtrent en gang i uken

flere ganger i uken

30
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TANKER OM MOBBING

Har kontaktlæreren din eller noen av de andre lærerne snakket med deg om at du 
har mobbet andre elever på skolen de siste månedene?

jeg har ikke mobbet andre elever på skolen de siste månedene

nei, de har ikke snakket med meg om det

ja, de har snakket med meg om det en gang

ja, de har snakket med meg om det flere ganger

31

Har noen av de voksne hjemme snakket med deg om at du har mobbet andre elever 
på skolen de siste månedene?

jeg har ikke mobbet andre elever på skolen de siste månedene

nei, de hjemme har ikke snakket med meg om det

ja, de hjemme har snakket med meg om det en gang

ja, de hjemme har snakket med meg om det flere ganger

32

Kunne du tenke deg å være med på å mobbe en elev du ikke liker?

ja

ja, kanskje

vet ikke

nei, jeg tror ikke det

nei

33
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Tusen takk for hjelpen!

Når du ser en elev på din alder bli mobbet på skolen, hva føler eller tenker du da?

det er sikkert noe eleven fortjener

jeg føler ikke noe særlig

jeg synes litt synd på eleven

jeg synes veldig synd på eleven

jeg har ikke lagt merke til at elever på min alder er blitt mobbet på skolen

34

Hvordan reagerer du vanligvis hvis du ser eller forstår at en elev på din alder blir 
mobbet av andre elever?

jeg er kanskje selv med på mobbingen

jeg gjør ikke noe, men synes mobbingen er OK

jeg bare ser på hva som skjer

jeg gjør ikke noe, men synes jeg burde prøve å hjelpe eleven som blir mobbet

jeg prøver å hjelpe eleven som blir mobbet på en eller annen måte

jeg har ikke lagt merke til at elever på min alder er blitt mobbet
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