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Velkomen til skulen si undersøking om trivsel, mobbing og skulemiljø!

I denne undersøkinga er det spørsmål om mobbing, om korleis du trivst på skulen og om 
vennskap. Kvart spørsmål har fleire svar som du kan velje blant. Set merke ved det svaret 
som passar best for deg.

Prøv å svare så godt du kan - akkurat sånn som det er. Av og til kan det vere vanskeleg å 
velje kva du skal svare. Då må du berre svare sånn du trur eller meiner det er.

Dei fleste spørsmåla i denne undersøkinga spør om korleis du har hatt det dei siste 
månadene, det vil seie frå skulen byrja etter juleferien og fram til no. Det er altså ikkje berre 
spørsmål om korleis du har det akkurat no. 

Lærarane dine og medelevar kan ikkje sjå kva du har svara på spørjeundersøkinga. Foreldra 
dine/føresette har rett til å spørja om å få sjå svara til barnet sitt, men fordi du ikkje skal 
skriva namnet ditt er det veldig liten sjanse for at vi greier å finna att akkurat dine svar.

Denne undersøkinga vert gjennomført av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge 
(RKBU Vest), NORCE.

TRIVSEL PÅ SKULEN

 

Korleis likar du deg på skulen?

svært dårleg

dårleg

verken godt eller dårleg

godt

svært godt

1
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Korleis likar du deg i klassen din?

svært dårleg

dårleg

verken godt eller dårleg

godt

svært godt

2

Korleis likar du deg i friminutta?

svært dårleg

dårleg

verken godt eller dårleg

godt

svært godt

3

Kor mange gode venner har du på skulen?

eg har ingen gode venner på skulen

eg har ein god venn på skulen

eg har to eller tre gode venner på skulen

eg har fire eller fem gode venner på skulen

eg har seks eller fleire gode venner på skulen

4
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OM Å BLI MOBBA
Vi skal no fortsette med spørsmål om mobbing. Først skal vi gi ei forklaring på ordet 
mobbing, slik at du veit kva du skal svare på.

Vi seier at ein elev vert mobba når ein annan elev eller fleire andre elevar.

• seier vonde og ubehagelege ting til ein elev, gjer narr av eleven eller brukar stygge og 
sårande kallenamn

• overser ein elev heilt eller stengjer eleven ute frå venneflokken
• slår, sparkar, drar i håret, skubbar, dytter eller stengjer eleven inne
• fortel løgner eller spreier falske rykte om ein elev eller sender ubehagelege meldingar 

eller bilde, og prøver å få dei andre elevane til å mislike eleven
• og liknande ubehagelege ting

Dei ubehagelege tinga kan skje både digitalt (på mobil, nettbrett, PC) og på andre måtar.

Ved mobbing skjer vanlegvis dei vonde og ubehagelege tinga gjentatte gonger, og det kan 
vere vanskeleg for den som blir utsett å forsvare seg.

Om ein elev blir erta gjentatte gonger på ein ubehageleg og sårande måte, er dette også 
mobbing. Men det er ikkje mobbing når nokon blir erta på ein snill og vennskapeleg måte. 
Det er heller ikkje mobbing når to elevar som kranglar eller sloss har omtrent like mykje 
makt eller er like sterke.

Kor mange gode venner har du i klassen/gruppa di?

eg har ingen gode venner i klassen/gruppa mi

eg har ein god venn i klassen/gruppa mi

eg har to eller tre gode venner i klassen/gruppa mi

eg har fire eller fem gode venner i klassen/gruppa mi

eg har seks eller fleire gode venner i klassen/gruppa mi

5
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Kor ofte er du blitt mobba av ein eller fleire elevar på skulen dei siste månadene?

eg er ikkje blitt mobba av ein eller fleire elevar på skulen dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

6

Kor ofte er du blitt mobba digitalt (på mobil, nettbrett, PC) dei siste månadene?
(Gjeld det som har hendt på skulen og andre stader)

eg er ikkje blitt mobba digitalt (på mobil, nettbrett eller PC) dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

7

Viss du er blitt mobba digitalt (på mobil, nettbrett, PC) dei siste månadene, når har 
det hendt?

eg er ikkje blitt mobba digitalt (på mobil, nettbrett, PC) dei siste månadene

det har berre hendt i skuletida (på skulen)

det har berre hendt utanom skuletida

det har hendt både i og utanom skuletida 

8
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Kor ofte er du blitt mobba på skulen dei siste månadene på ein eller 
fleire av følgjande måtar?
(Ver vennleg og svar på alle spørsmåla)

Eg er blitt kalla stygge ting eller erta på ein ubehageleg eller sårande måte

det har ikkje skjedd med meg dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

9

Andre elevar har halde meg utanfor med vilje, stengd meg ute frå venneflokken eller 
oversett meg heilt

det har ikkje skjedd med meg dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka 

10
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Eg er blitt slått, sparka, dradd i håret, skubba, dytta eller stengt inne

det har ikkje skjedd med meg dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

11

Andre elevar har spreidd løgner eller falske rykte om meg og prøvd å få andre til å 
mislike meg

det har ikkje skjedd med meg dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka 

12

Pengar eller andre ting er blitt tatt ifrå meg eller øydelagt

det har ikkje skjedd med meg dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka 

13
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Andre elevar vil ikkje vere saman med meg og eg må gå aleine i friminutta

det har ikkje skjedd med meg dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

14

Eg er blitt trua eller pressa til å gjere ting eg ikkje ville gjere

det har ikkje skjedd med meg dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

15

Eg er blitt mobba med ubehagelege ord eller kommentarar om utsjånaden min

det har ikkje skjedd med meg dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

16

Eg er blitt mobba med ubehagelege ord, teikn eller handlingar som har seksuell 
meining

det har ikkje skjedd med meg dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

17
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Om du er blitt mobba dei siste månadene, har du blitt lei deg eller såra av 
mobbingen?

eg er ikkje blitt mobba dei siste månadene

eg  har ikkje blitt lei meg eller såra av mobbingen 

eg har berre blitt litt lei meg eller såra 

eg har blitt lei meg eller såra 

eg har blitt svært lei meg eller såra

18

I kva for klasse/gruppe går den eller dei elevane som har mobba deg?

eg er ikkje blitt mobba på skulen dei siste månadene

går i klassen min/gruppa mi

går i ein annan klasse eller gruppe, men på same trinn

går på høgare trinn

går på lågare trinn

går på forskjellige trinn

19

Er du blitt mobba av gutar eller jenter?

eg er ikkje blitt mobba på skulen dei siste månadene

vanlegvis av ei jente

vanlegvis av fleire jenter

vanlegvis av ein gut

vanlegvis av fleire gutar

vanlegvis av både gutar og jenter

20
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Kor mange elevar er du vanlegvis blitt mobba av?

eg er ikkje blitt mobba på skulen dei siste månadene

vanlegvis av ein elev

av ei gruppe på to–tre elevar

av ei gruppe på fire–ni elevar

av ei gruppe på fleire enn ni elevar

av fleire forskjellige elevar eller grupper av elevar

21

Kor lenge er du blitt mobba?

eg er ikkje blitt mobba på skulen dei siste månadene

det varte/har vart ei eller to veker

det varte/har vart omtrent ein månad

det varte/har vart omtrent eit halvt år

det varte/har vart omtrent eit år

det varte/har vart i fleire år 

22

Kor vanskeleg synest du det er å forsvare deg mot den eller dei som mobbar deg?

eg er ikkje blitt mobba på skulen dei siste månadene

det er ikkje vanskeleg i det heile tatt

litt vanskeleg

vanskeleg

svært vanskeleg

23
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Kor er du blitt mobba?
(Her kan du sette fleire kryss)

eg er ikkje blitt mobba på skulen dei siste månadene

på skuleplassen (i friminutta/pausane)

i gangen/korridorane

i klasserommet i timane

i klasserommet når vi ikkje har undervisning

på toalettet

i gymsalen eller garderoben/dusjen

i kantina eller der vi et mat

på SFO

på mobil, nettbrett eller PC i skuletida 

anna plass på skulen

på vegen til og frå skulen

på haldeplassen til skuleskyssen/bussen

på skuleskyssen/bussen

24

Har du fortalt til nokon at du er blitt mobba på skulen dei siste månadene?
(Her kan du sette fleire kryss)

eg er ikkje blitt mobba på skulen dei siste månadene 

ja, eg har fortalt at eg er blitt mobba til kontaktlæraren/klassestyraren min

ja, eg har fortalt det til ein annan lærar på skulen 

ja, eg har fortalt det til rektor

ja, eg har fortalt det til helsesøster

ja, eg har fortalt det til skulelegen

ja, eg har fortalt det til ein vaksen heime

ja, eg har fortalt det til ein bror eller ei syster

ja, eg har fortalt det til ein venn

ja, eg har fortalt det til nokon andre (som ikkje er nemnde tidlegare)

nei, eg har ikkje fortalt til nokon at eg er blitt mobba på skulen dei siste månadene

25
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SKULEMILJØET

Har nokon av dei vaksne heime tatt kontakt med skulen for å prøve å få ein slutt på 
at du er blitt mobba på skulen?

eg er ikkje blitt mobba på skulen dei siste månadene

nei, dei har ikkje tatt kontakt med skulen

ja, dei har tatt kontakt med skulen ein gong

ja, dei har tatt kontakt med skulen fleire gonger

eg veit ikkje om dei har tatt kontakt med skulen

26

Kor ofte føler du deg redd for å bli mobba av andre elevar på skulen din?

aldri

ein sjeldan gong

av og til

ganske ofte

ofte

veldig ofte

27

Kor ofte prøver lærarar eller andre vaksne på skulen å gjere noko for å stoppe det 
når ein elev blir mobba på skulen?

dei gjer aldri noko

ein sjeldan gong

av og til

ofte

dei gjer nesten alltid noko

eg har ikkje lagt merke til at elevar på skulen er blitt mobba

28
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Kor ofte prøver elevar på skulen å gjere noko for å stoppe det når ein elev blir mobba 
på skulen?

dei gjer aldri noko

ein sjeldan gong

av og til

ofte

dei gjer nesten alltid noko

eg har ikkje lagt merke til at elevar på skulen er blitt mobba

29

Kor mykje synest du kontaktlæraren din eller andre vaksne på skulen har gjort for å 
motarbeide mobbing i klassen/gruppa di dei siste månadene?

det har ikkje vore mobbing i klassen/gruppa mi dei siste månadene

dei vaksne har gjort mykje for å motarbeide mobbing

dei vaksne har gjort ein del for å motarbeide mobbing

dei vaksne har gjort lite eller ingenting for å motarbeide mobbing

30

Er det nokre elevar i klassen som aldri får vere med dei andre?

nei

det er ein elev som aldri får vere med dei andre

to elevar

tre eller fire elevar

det er fem eller fleire elevar som aldri får vere med dei andre

31
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Å MOBBE ANDRE ELEVAR

Pleier elevane å seie ifrå til lærarane viss nokon blir mobba på skulen?

svært ofte eller alltid

ofte

av og til

sjeldan

aldri

32

Stemmer det at elevar i klassen ikkje bryr seg om kva læraren/lærarane seier til dei?

nei, det stemmer svært dårleg

nei, det stemmer dårleg

ja, det stemmer litt

ja det stemmer godt

Ja, det stemmer svært godt

33

Kor ofte har du sjølv vore med på å mobbe ein eller fleire elevar på skulen dei siste  
månadene?

eg har ikkje mobba ein eller fleire elevar på skulen dei siste månadene

det har berre skjedd ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

34
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Kor ofte har du mobba ein annan elev/andre elevar på skulen dei siste 
månadene på ein eller fleire av følgjande måtar?
(Ver vennleg og svar på alle spørsmåla)

Kor ofte har du mobba andre elevar digitalt (på mobil, nettbrett, PC) dei siste 
månadene?
(Gjeld det som har hendt på skulen og andre stader)

eg har ikkje mobba nokon elevar digitalt (på mobil, nettbrett eller PC) dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

35

Eg har  sagt stygge ting til ein annan elev/andre elevar eller erta  dei på ein 
ubehageleg og sårande måte

det har ikkje skjedd dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

36

Eg har med vilje halde ein annan elev ute frå venneflokken eller oversett eleven heilt

det har ikkje skjedd dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

37
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Eg har slått, sparka, skubba, dytta, dradd  ein elev i håret eller stengt eleven inne

det har ikkje skjedd dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

38

Eg har spreidd løgner eller falske rykte om ein elev og prøvd å få andre til å  mislike eleven

det har ikkje skjedd dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

39

Eg har tatt pengar eller andre ting frå ein elev eller øydelagt ting for eleven

det har ikkje skjedd dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

40

Eg har fått andre elevar til å ikkje vere saman med ein enkelt elev slik at eleven må 
gå aleine i friminutta

det har ikkje skjedd dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

41
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Eg har trua eller pressa ein elev til å gjere ting eleven ikkje ville gjere

det har ikkje skjedd dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

42

Eg har mobba ein elev med ubehagelege ord eller kommentarar om utsjånaden til  eleven

det har ikkje skjedd dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

43

Eg har mobba ein elev med ubehagelege ord, teikn eller handlingar som har seksuell 
meining

det har ikkje skjedd dei siste månadene

berre ein sjeldan gong

to eller tre gonger i månaden

omtrent ein gong i veka

fleire gonger i veka

44

Har kontaktlæraren din eller nokon av dei andre lærarane snakka med deg om at du 
har mobba andre elevar på skulen dei siste månadene?

eg har ikkje mobba andre elevar på skulen dei siste månadene

nei, dei har ikkje snakka med meg om det

ja, dei har snakka med meg om det ein gong

ja, dei har snakka med meg om det fleire gonger

45
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TANKAR OM MOBBING 

Har nokon av dei vaksne heime snakka med deg om at du har mobba andre elevar på 
skulen dei siste månadene?

eg har ikkje mobba andre elevar på skulen dei siste månadene

nei, dei heime har ikkje snakka med meg om det

ja, dei heime har snakka med meg om det ein gong

ja, dei heime har snakka med meg om det fleire gonger

46

Kunne du tenkje deg å vere med på å mobbe ein elev du ikkje likar?

ja

ja, kanskje

veit ikkje

nei, eg trur ikkje det

nei

47

Når du ser ein elev på din alder bli mobba på skulen, kva føler eller tenkjer du då?

det er sikkert noko som eleven fortener

eg føler ikkje noko særleg

eg synest litt synd på eleven

eg synest veldig synd på eleven

eg har ikkje lagt merke til at elevar på min alder er blitt mobba på skulen

48
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Tusen takk for hjelpa!

Korleis reagerer du vanlegvis om du ser eller forstår at ein elev på din alder blir 
mobba av andre elevar?

eg er kanskje sjølv med på mobbingen

eg gjer ingenting, men synest mobbingen er OK

eg berre ser på det som skjer

eg gjer ingenting, men synest eg burde prøve å hjelpe eleven som blir mobba

eg prøver å hjelpe eleven som blir mobba på ein eller annan måte

eg har ikkje lagt merke til at elevar på min alder er blitt mobba

49


