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Elevenkät
Åk 1-6
Frivilligt att skriva namn
1. Du är ☐ pojke
☐ flicka

och går i årskurs:

2. Hur trivs du i klassen?
Mycket dåligt

Mycket bra
1

5

10

3. Hur många kompisar har du i klassen? Kryssa i en av rutorna.
☐ Inte någon
☐ En bra kompis
☐ 2-3 bra kompisar
☐ 4 eller fler bra kompisar
☐ Vet inte
4. Kan du lita på de vuxna på skolan om du har något personligt du vill berätta för
dem? Kryssa i en av rutorna.
☐ Alla vuxna på skolan
☐ De flesta vuxna på skolan
☐ Ungefär hälften av de vuxna på skolan
☐ Några vuxna på skolan
☐ Inga vuxna på skolan
☐ Vet inte
5. Har du under de senaste månaderna blivit hånad, retad, kallad elaka saker eller
blivit hotad med stryk av andra elever? Kryssa i en av rutorna.
☐ Nej, det har inte hänt mig
☐ Någon gång
☐ Ett par gånger i månaden
☐ Ett par gånger i veckan
☐ Nästan varje dag
Berätta om du vill.
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5a. Varför tror du att du har blivit retad, hånad, hotad, kallad elaka saker? Kryssa i en av
rutorna.
☐ Det var bara på skoj
☐ För att vi var osams/bråkade
☐ Det var för att göra mig ledsen
☐ Det var för att göra mig rädd
☐ Vet faktiskt inte
5b. Vem/vilka har du blivit retad, hånad, hotad, kallad elaka saker av? OBS! här kan du
sätta flera kryss.
☐ Kommer inte ihåg
☐ En i min klass
☐ En i en annan klass
☐ Flera i min klass
☐ Flera i en annan klass
Skriv deras namn om du vill
5c. Var någonstans har du blivit retad, hånad, hotad, kallad elaka saker? OBS! här kan du
sätta flera kryss.
☐ Kommer inte ihåg
☐ I klassrummet när läraren var där
☐ I klassrummet utan lärare
☐ I omklädningsrummet
☐ I matsalen
☐ På skolgården
☐ Vid toaletterna, i korridoren
☐ På väg till eller från skolan
☐ Efter skolan på fritiden/fritids
6. Har andra elever de senaste månaderna använt internet, mobilen eller e-post för att
skicka och sprida elaka meddelanden eller bilder om dig? Kryssa i en av rutorna.
☐ Nej, det har inte hänt mig
☐ Vet inte
☐ Någon gång
☐ Ett par gånger i månaden
☐ Ett par gånger i veckan
☐ Nästan varje dag
Berätta om du vill.
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6a. Varför tror du att andra elever har skickat, spridit elaka meddelanden, bilder om
dig? Kryssa i en av rutorna.
☐ Det var bara på skoj
☐ För att vi var osams/bråkade
☐ Det var för att göra mig ledsen
☐ Det var för att göra mig rädd
☐ Vet faktiskt inte
6b. Vem/vilka tror du har skickat, spridit elaka meddelanden, bilder om dig? OBS! Här
kan du sätta flera kryss.
☐ Har ingen aning
☐ En i min klass
☐ En i en annan klass
☐ Flera i min klass
☐ Flera i en annan klass
Skriv deras namn om du vill
7. Har du de senaste månaderna blivit utfryst eller utstött av (inte fått vara med) andra
elever? Kryssa i en av rutorna.
☐ Nej, det har inte hänt mig
☐ Någon gång
☐ Ett par gånger i månaden
☐ Ett par gånger i veckan
☐ Nästan varje dag
Berätta om du vill.

7a. Varför tror du att du har blivit utstött, utfryst? Kryssa i en av rutorna.
☐ Det var bara på skoj
☐ För att vi var osams/bråkade
☐ Det var för att göra mig ledsen
☐ Det var för att göra mig rädd
☐ Vet faktiskt inte
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7b. Vem/vilka har du blivit utstött, utfryst av? OBS! Här kan du sätta flera kryss.
☐ En i min klass
☐ En i en annan klass
☐ Flera i min klass
☐ Flera i en annan klass
Skriv deras namn om du vill
7c. Var någonstans har du blivit utstött, utfryst? OBS! här kan du sätta flera kryss.
☐ Kommer inte ihåg
☐ I klassrummet när läraren var där
☐ I klassrummet utan lärare
☐ I omklädningsrummet
☐ I matsalen
☐ På skolgården
☐ Vid toaletterna, i korridoren
☐ På väg till eller från skolan
☐ Efter skolan på fritiden/fritids
8. Har du de senaste månaderna blivit slagen eller sparkad av andra elever? Kryssa i en
av rutorna.
☐ Nej, det har inte hänt mig
☐ Någon gång
☐ Ett par gånger i månaden
☐ Ett par gånger i veckan
☐ Nästan varje dag
Berätta om du vill.

8a. Varför tror du att du har blivit slagen, sparkad? Kryssa i en av rutorna.
☐ Det var bara på skoj
☐ För att vi var osams/bråkade
☐ Det var för att göra mig ledsen
☐ Det var för att göra mig rädd
☐ Vet faktiskt inte
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8b. Vem/vilka har du blivit slagen, sparkad av? OBS! Här kan du sätta flera kryss.
☐ En i min klass
☐ En i en annan klass
☐ Flera i min klass
☐ Flera i en annan klass
Skriv deras namn om du vill
8c. Var, på vilken plats, har du blivit slagen, sparkad av andra elever? OBS! här kan du
sätta flera kryss.
☐ I klassrummet när läraren var där
☐ I klassrummet utan lärare
☐ I omklädningsrummet
☐ I matsalen
☐ På skolgården
☐ Vid toaletterna, i korridoren
☐ På väg till eller från skolan
☐ Efter skolan på fritiden/fritids
9. Tänk på senaste tillfället du såg en elev bli utsatt exempelvis retad, utstött, hotad,
slagen av andra elever:
Vad gjorde du? Här kan du sätta flera kryss
☐ Jag gick därifrån
☐ Inget särskilt, eleven fick vad han/hon förtjänade
☐ Jag hejade på, för det var rätt åt eleven
☐ Jag sa till dem som dummade sig att sluta
☐ Jag gick emellan och skyddade eleven
☐ Ingenting, jag vågade inte göra något fast jag ville
☐ Jag berättade det för en vuxen på skolan
☐ Jag kommer inte ihåg
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