Nynorsk
Spørjeskjema til elevane
Me ynskjer å kartleggja læringsmiljøet i klassen din. Svar ærleg på spørsmåla. Ingen elevar eller
føresette får sjå kva du svarar.
Namn: ……………………………………………………………………………………
Klasse: ……………………….
1. Kven i klassen vil du helst vere saman med i friminutta?
Du kan skrive tre namn

2. Kven i klassen er det som bestemmer mest?
Du kan skrive tre namn

3. Kven i klassen hjelper andre elevar viss dei treng det?
Du kan skrive tre namn

4. Dersom læraren treng hjelp, kva for nokre elevar vil hjelpe?
Du kan skrive tre namn

5. Kven i klassen bråkar i timane?
Du kan skrive tre namn

6. Eg trur dei andre i klassen synest det er for mykje bråk i timane (Set kryss)
Heilt ueinig ……..

Litt ueinig ……..

Litt einig ……..

Heilt einig ……..

7. Eg synest det er for mykje bråk i timane (set kryss)
Heilt ueinig ……..

Litt ueinig ……..

Litt einig ……..

Heilt einig ……..

8. Kor ofte bråkar du i timane? (set kryss)
Aldri ……..

Kvar veke ……..

Omtrent kvar dag ……..

Omtrent kvar time ……..

Om mobbing:
Mobbing er vonde handlingar som utestenging, ryktespreiing, erting eller dytting, slag og spark mot
ein som ikkje kan forsvare seg.
Det kan av og til vere vanskeleg å vite om det som har skjedd er mobbing. Det er likevel viktig at du
varslar via Spekter.

9. Kor ofte er du blitt mobba på skulen av nokon i klassen din dei siste månadene? (set kryss)
Aldri …….. Av og til …….. To - tre gonger i månaden …….. Kvar veke …….. Omtrent kvar dag …….
10. Dersom du er blitt mobba, kven er det som har mobba deg?
Skriv namn

11. Kor ofte har du mobba andre i klassen din på skulen dei siste månadene? (set kryss)
Aldri …….. Av og til …….. To - tre gonger i månaden …….. Kvar veke …….. Omtrent kvar dag …….
12. Dersom du har mobba andre, kven har du mobba?
Skriv namn

13. Kven i klassen mobbar andre?
Skriv namn

14. Kven i klassen blir mobba?
Skriv namn

15. Kven i klassen trur du vil hjelpe ein annan elev dersom ho eller han blir mobba?
Skriv namn

Om digital mobbing:
Med digital mobbing meiner me vonde handlingar ved bruk av for eksempel mobiltelefon, nettbrett,
PC, mot ein som ikkje kan forsvare seg. Det kan vere utestenging frå sosiale mediar, ryktespreiing
eller erting.
Det kan av og til vere vanskeleg å vite om det som har skjedd er mobbing. Det er likevel viktig at du
varslar via Spekter.

16. Kor ofte er du blitt mobba digitalt av nokon i klassen din dei siste månadene? (set kryss)
Aldri …….. Av og til …….. To - tre gonger i månaden …….. Kvar veke …….. Omtrent kvar dag …….
17. Dersom du er blitt mobba digitalt, kven er det som har mobba deg?
Skriv namn

18. Kor ofte har du mobba andre i klassen din digitalt dei siste månadane?
Aldri …….. Av og til …….. To - tre gonger i månaden …….. Kvar veke …….. Omtrent kvar dag …….
19. Dersom du har mobba andre digitalt, kven har du mobba?
Skriv namn

20. Kven i klassen blir mobba digitalt?
Skriv namn

21. Kven i klassen mobbar andre digitalt?
Skriv namn

Spørsmål om mobbing frå vaksne på skulen:

22. Kor ofte er du blitt mobba av vaksne på skulen dei siste månadane?
Aldri …….. Av og til …….. To - tre gonger i månaden …….. Kvar veke …….. Omtrent kvar dag …….
23. Kor ofte har du sett andre elevar i klassen bli mobba av vaksne på skulen?
Aldri …….. Av og til …….. To - tre gonger i månaden …….. Kvar veke …….. Omtrent kvar dag …….
24. Kven i klassen blir mobba av vaksne på skulen?
Skriv namn

25. Er det noko anna du ønsker å fortelje som gjeld korleis de har det i klassen?

