
Spørreskjema for elevsamtalen i Innblikk  
 
Skjemaet er ikke redigerbart, men du kan skrive i uthevede felt (feltet ekspander etter hvor mye du skriver). 
Noen tabeller kan utvides med flere rader ved å stå i siste celle og klikke på tabulatortasten. 
 
Navn:  
 
Klasse:  
 
Spørsmål 1. 
Hvem pleier du å være sammen med på skolen? 
Her dreier det seg om å finne ut hvem de pleier å være sammen med. Derfor er det ingen begrensning i forhold til antall 
elever. Husk likevel å informere om at det gjelder de som eleven vanligvis er sammen med, og ikke de en er sammen med av 
og til.  
 
Hvem pleier du å være sammen med på skolen? 
Elevens navn: Navn på de elevene vedkommende pleier å være sammen med: 
  

 
Spørsmål 2. 
Hvis du kunne velge blant jentene (guttene) i klassen, hvem ville du helst hatt som dine 
nærmeste venner? Velg max. 3.  
 
Når det står ”velg max. tre”, så skal det ikke skrives ned flere enn tre navn, uansett om eleven ønsker å skrive fire.  
 
Hvem ville du helst hatt som dine nærmeste venner? Max. 3 
Elevens navn: Navn på de elevene vedkommende pleier å være sammen med: 
  
 
Spørsmål 3. 
Hvis du tenker på hver enkelt jente i klassen, hvem gir spesielt mange positive signaler og 
kommentarer til hvem?  

NB! Husk at det ikke skal nomineres mange elever.  

Navn Denne eleven gir spesielt mange positive kommentarer og signaler til:  
  
  
  
(Du legger til rader ved å stå i siste celle og klikke tabulator) 
 
Spørsmål 4 
Er det noen i klassen du synes det er litt vanskelig å være sammen med?  
 
 
Spørsmål 5 
Hvis ja, hva er det som gjør at det er vanskelig? 
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Spørsmål 6 
Elever er ofte greie mot hverandre, men ikke alltid og ikke mot alle. Hva er det de kan gjøre 
når de er negative mot noen på litt skjulte måter?  Selv vet jeg at elever kan baksnakke, himle 
med øynene, komme med kommentarer eller overse noen, ikke snakke til dem osv. Kommer 
du på andre ting de kan gjøre? 

 
 
Spørsmål 7. 
Er det vanlig i denne klassen at elever baksnakker andre eller utestenger andre?  
 
 
Spørsmål 8. 
Hva synes du om at det er sånn?  

 
 
Spørsmål 9 
Tenk igjennom hvordan jentene (guttene)i din klasse er når det gjelder det å snakke negativt 
om noen eller til noen eller gi andre signaler som forteller noen at de ikke er ok. Tenk også 
over hvem som utestenger eller overser hvem.   
 
I høyre kolonne skrives navnene på alle som deltar i elevsamtalene. I kolonne to skrives inn de elevene informanten mener 
elevene i kolonne 1 snakker negativt om ukentlig eller oftere. I kolonne tre skrives inn de elevene i kolonne 1 informanten 
mener snakker negativt til eller om av og til osv… 
 
Denne eleven Snakker negativt om eller til denne 

eleven 
Utestenger / overser denne eleven 

Ukentlig eller 
oftere 

Av og til  Ukentlig eller 
oftere 

Av og til  

     
     
     
     
     

 
Legg til så mange rader som det er elever som deltar i elevsamtale. 
(Du legger til rad ved å stå i siste celle og klikke tabulator) 
 
Spørsmål 10. 
Jeg har forstått det sånn at ….. særlig ofte får negative kommentarer og signaler fra andre, og 
jeg synes det ser ut som hun blir utestengt av mange. Har du samme oppfatning?  
 
 
Spørsmål 11. 
Si noe om hva det er som blir sagt negativt om ….. 
Kom med konkrete eksempler på hva som blir sagt.  
 
 
Spørsmål 12 
Har du selv opplevd at ….. er sånn som det blir sagt, eller er det bare blitt deg fortalt?  
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Spørsmål 13 
Hvis det bare er rykter. Hvem hørte du det fra?  
 
 
Spørsmål 14. 
Hvem synes du bestemmer mest og minst i klassen? Hvem er mest populære? 
 
Ranger de tre med nummer. Hvis du synes noen bestemmer akkurat like mye, er akkurat like 
populære, gir du dem samme nummer.  

 Bestemmer mest Bestemmer minst Mest populær  Minst populær 
1     
2     
3     

 
Spørsmål 15. 
Hva kan skje hvis du sier at du er uenig med den som bestemmer? 
 
 
Spørsmål 16. 
Er det noen av jentene (guttene)i klassen det er spesielt viktig å være enig med for at du skal 
ha det greit på skolen? 
 
 
Spørsmål 17. 
Er det vanskeligere for noen å være uenige med den som bestemmer mest enn det er for 
andre? 
 
 
Spørsmål 18. 
(Om eleven bare har svart ja på spørsmålet uten samtidig å nevne hvem det er vanskelig for)  
Hvem i klassen er det vanskelig for? 
 
 
Spørsmål 19. 
Hva skjer da som gjør det vanskelig?  
 
 
Spørsmål 20. 
Er det noen som har det spesielt bra i denne klassen? Hvem er det?  
 
 
Spørsmål 21. 
Hva er det som gjør at ….. har det så bra?  
 
 
Spørsmål 22. 
Hvordan har du det i denne klassen? 
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Spørsmål 23. 
Hva er det som gjør at du har det bra /ikke har det bra da?  
 
 
Spørsmål 24. 
Er det noen av jentene/guttene du tenker kunne hatt det litt bedre i denne klassen?  
 
 
Spørsmål 25. 
Hva er det som gjør at …..  ikke har det så godt? 
 
 
Spørsmål 26 
Hva skal til for at ….. skal få det bedre, tror du? 
 
 
Spørsmål 27. 
Er det ellers noe om kameratskapet i klassen du synes jeg bør vite? 
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