
Utvalg År Deltakelse Sist oppdatert 

Blindern videregående skole 
(Høst 2019) 

Høst 2019 84% 04.12.2019 

 
 

Trivsel: 
 

 
Trives 

svært godt 
Trives godt Trives litt 

Trives ikke 
noe særlig 

Trives ikke i 
det hele tatt 

Snitt 

Trives du på 

skolen? 
195 259 71 12 11 4,1 

 

 

 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt 

Har du noen 

medelever å 
være sammen 

med i 
friminuttene? 

430 76 27 8 5 4,7 

 
 

Motivasjon: 
 

 
I alle eller de 

fleste fag 

I mange 

fag 
I noen fag I svært få fag 

Ikke i noen 

fag 
Snitt 

Er du 
interessert i å 

lære på 
skolen? 

144 214 143 39 9 3,8 

 
 

 Svært godt Godt Nokså godt 
Ikke særlig 

godt 
Ikke i det 
hele tatt 

Snitt 

Hvor godt liker 

du 

skolearbeidet? 

40 170 213 105 17 3,2 

 
 

 Helt enig Litt enig 
Verken 

enig eller 

uenig 

Litt uenig Helt uenig Snitt 

Jeg gleder meg til å 

gå på skolen 
83 210 144 71 38 3,4 

 
 

I alle eller 
de fleste 

fag 

I mange 
fag 

I noen fag 
I svært få 

fag 
Ikke i noen 

fag 
Snitt 

Prioriterer du å 
bruke tid på 

skolearbeidet (både 
arbeid i timene og 

lekser)? 

100 188 169 75 15 3,5 



 

 

 Helt enig Litt enig 
Verken enig 

eller uenig 
Litt uenig Helt uenig Snitt 

Når jeg arbeider 
med skolefag, 

fortsetter jeg å 
jobbe selv om 

det jeg skal lære 
er vanskelig. 

167 219 93 47 20 3,9 

 
 

Hjem – skole: 
 

 
Svært ofte 

eller alltid 
Ofte Av og til Sjelden Aldri Snitt 

Hjemme viser 
de interesse for 

det jeg gjør på 
skolen 

278 176 75 13 7 4,3 

 
 

 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt 

Jeg får god 
hjelp til leksene 

mine hjemme 

171 146 103 66 59 3,6 

Hjemme 
oppmuntrer de 

voksne meg i 

skolearbeidet 

311 162 43 16 9 4,4 

 

 

 Helt enig Litt enig 
Verken 

uenig eller 

enig 

Litt uenig Helt uenig Snitt 

Hjemme 

forventer de  at 
jeg gjør så godt 

jeg kan på 
skolen 

463 60 18 - - 4,8 

 
 

 

  



Støtte fra lærerne: 

 

 Alle De fleste Noen få Bare en Ingen Snitt 

Opplever du  at 

lærerne dine bryr seg 
om deg? 

90 294 133 15 16 3,8 

Opplever du at 

lærerne dine har tro 
på at du kan gjøre 

det bra på skolen? 

128 289 108 12 10 3,9 

Opplever  du at 

lærerne behandler 
deg med respekt? 

210 258 68 9 3 4,2 

Når jeg har 

problemer med å 
forstå 

arbeidsoppgaver på 
skolen, får jeg god 

hjelp av lærerne 

115 288 119 11 12 3,9 

 

 

 Helt enig Litt enig 
Verken uenig 

eller enig 
Litt uenig Helt uenig Snitt 

Jeg ber læreren om 

hjelp hvis det er 
noe jeg ikke får til 

203 222 79 32 13 4 

Lærerne hjelper 

meg slik at jeg 
forstår det jeg skal 

lære 

138 263 113 27 7 3,9 

 



 

Arbeidsforhold og læring: 
 

 Helt enig Litt enig 
Verken uenig eller 

enig 
Litt uenig Helt uenig Snitt 

Det er god arbeidsro i 

timene. 
129 271 101 35 11 3,9 

I klassen min synes vi det er 

viktig å jobbe godt med 
skolearbeidet 

122 247 133 38 7 3,8 

Mine lærere synes det er 

greit at vi elever gjør feil 
fordi vi  kan lære av det. 

243 211 58 22 8 4,2 

 
 

 
I alle eller de fleste 

fag 
I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Snitt 

Får du nok utfordringer på 

skolen? 
309 167 55 9 4 4,4 

 

 

 
I alle eller de fleste 

fag 
I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 

Har ikke 

lekser 
Snitt 

Får du lekser som du greier å 
gjøre på  egen hånd? 

222 214 82 13 5 9 4,2 

 

 

 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt 

Tenk på når du får arbeidsoppgaver 

på skolen som du skal gjøre på 

egen hånd. Hvor ofte klarer du 
oppgavene alene? 

102 357 66 13 6 4 



 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt 

Tenk på når læreren går gjennom 
og forklarer nytt stoff på skolen. 

Hvor ofte forstår du det som 

læreren gjennomgår og forklarer? 

83 319 108 27 5 3,8 

 
 

 Helt enig Litt enig Verken uenig eller enig Litt uenig Helt uenig Snitt 

Jeg synes det vi lærer på skolen er 
viktig 

109 229 101 75 31 3,6 

Det meste jeg lærer på skolen, vil jeg 

få nytte av senere i livet 
52 175 130 126 60 3,1 

Samme hvilken jobb jeg får, vil det 

jeg lærer på skolen være nyttig 
63 168 130 115 63 3,1 

 
 

 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt 

Lærerne forklarer tema og oppgaver 
slik at jeg forstår hvorfor vi jobber 

med dem 

59 204 177 82 21 3,4 

 

 

 Helt enig Litt enig Verken uenig eller enig Litt uenig Helt uenig Snitt 

Jeg synes at vi jobber med det vi 

skal lære på forskjellige måter 
89 235 130 66 22 3,6 

 

 

 I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Snitt 

Lærerne legger til rette for at jeg kan 

bruke praktiske arbeidsmåter (f.eks. 
å lage modeller, bruke 

måleinstrumenter, rollespill, spill og 
lignende) 

46 119 191 143 43 3 



 

Vurdering og læring: 
 

 
I alle eller de 

fleste fag 
I mange 

fag 
I noen fag 

I svært 
få fag 

Ikke i noen 
fag 

Snitt 

Forklarer lærerne hva 

som er målene i de ulike 

fagene slik at du forstår 
dem? 

122 233 152 26 7 3,8 

Forklarer læreren godt 

nok hva det legges vekt 
på når skolearbeidet ditt 

vurderes. 

120 238 144 30 7 3,8 

Har læreren snakket om 
hva som kreves for å 

oppnå de ulike 

karakterene i 
halvårsvurderingen i 

fag? 

108 199 145 63 24 3,6 

Forteller lærerne deg 
hva som er bra med 

arbeidet du gjør? 

119 216 136 54 12 3,7 

Snakker  lærerne med 

deg om hva du bør 
gjøre for å  bli bedre i 

fagene? 

95 187 169 67 19 3,5 

 

 

 
Flere ganger i 

uken 

1 gang i 

uken 

1-3 ganger i 

måneden 

2-4 ganger 

i halvåret 
Sjeldnere Snitt 

Hvor ofte får du 
tilbakemeldinger fra 

lærerne som du 
kan bruke til å bli 

bedre i fagene? 

46 112 270 85 23 3,1 

 

 

 

I alle eller 

de fleste 
fag 

I mange fag 
I noen 

fag 

I svært få 

fag 

Ikke i 

noen 
fag 

Snitt 

Får du være med og foreslå 

hva det skal legges vekt på 

når arbeidet ditt skal 
vurderes? 

38 93 172 141 96 2,7 

Får du være med og vurdere 

skolearbeidet ditt? 
32 64 173 186 82 2,6 

Jeg får hjelp av lærerne til å 
tenke gjennom hvordan jeg 

utvikler meg i faget 

54 138 199 121 25 3,1 

 

  



Medvirkning: 
 

 
I svært stor 

grad 
I stor grad I noen grad I liten grad 

Ikke i det 

hele tatt 
Snitt 

Legger lærerne til 
rette for at dere 

elever kan delta i 

elevrådsarbeid og 
annet arbeid som 

tillitsvalgt? 

111 204 153 49 15 3,7 

 

 

 
Svært ofte 

eller alltid 
Ofte Av og til Sjelden Aldri Snitt 

Hører skolen på 
elevenes forslag? 

32 125 255 86 35 3,1 

 

 

 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt 

Er dere elever 

med på å lage 

regler for hvordan 
dere skal ha det i 

klassen/gruppa? 

75 158 162 98 37 3,3 

 

 

 
I alle eller de 

fleste fag 
I mange fag I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 
Snitt 

Er dere elever 
med på å 

foreslå 
hvordan dere 

skal arbeide 
med fagene? 

38 114 196 152 33 2,9 

 
 

Regler på skolen: 
 

 Alltid Ofte 
Noen 

ganger 
Sjelden Aldri Snitt 

Vet du hvilke regler som 
gjelder for hvordan dere 

skal ha det på skolen? 

269 184 45 27 12 4,2 

De voksne sørger for at vi 

følger reglene for hvordan 
vi skal ha det på skolen 

199 228 71 22 14 4,1 

De voksne på denne skolen 

reagerer på samme måte 
hvis elevene bryter reglene. 

153 174 124 48 27 3,7 

 
 

 



Trygt miljø:  

 

 Alle De fleste Noen få Bare en Ingen Snitt 

De voksne på 

skolen har klare 
forventninger om 

hvordan vi elever 
skal oppføre oss 

mot hverandre. 

220 239 58 5 10 4,2 

Reagerer de 

voksne på skolen 
når noen sier 

eller gjør noe 
ubehagelig/ekkelt 

mot en elev? 

152 239 96 19 18 3,9 

 

 

 Helt enig Litt enig 
Verken uenig 

eller enig 
Litt uenig Helt uenig Snitt 

I min klasse gjør vi 
ikke narr av 

hverandre hvis noen 

gjør feil. 

154 193 104 57 31 3,7 

Hvis det er noe som 
plager meg, så kan 

jeg snakke med noen 
i klassen min 

299 134 60 20 27 4,2 

 
 

 
Svært 

fornøyd 
Fornøyd 

Ganske 
fornøyd 

Litt fornøyd 
Ikke særlig 

fornøyd  
Snitt 

Er du fornøyd med 

skolehelsetjenesten 
på skolen? 

105 205 119 43 44 3,6 

 
 

 

Trygt miljø (2):  
 

 
Ikke i det 
hele tatt 

En sjelden 
gang 

2 eller 3 ganger 
i måneden 

Omtrent 1 
gang i 

uken 

Flere 
ganger i 

uken 

Snitt 

Er du blitt mobbet 
av andre elever på 

skolen de siste 
månedene? 

481 48 - - 8 4,8 

 



 

Jeg ble kalt stygge 
ting og ertet på en 

sårende måte på 

skolen 

Jeg ble holdt 
utenfor og 

baksnakket på 

skolen 

Jeg ble slått, dyttet 

eller holdt fast på 
skolen 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen på en eller flere av disse måtene? 9 6 6 

 
 

 
En eller flere elever 

i klassen/gruppen 

En eller flere elever 

på skolen 

En eller flere som 
ikke går på skolen, 

men som jeg 

kjenner 

En eller flere som 

jeg ikke kjenner 

Hvem var det som mobbet deg på skolen? 9 7 5 3 

 
 

 I klasserommet I korridoren I skolegården På do 
I garderoben / 

dusjen 
Kantina 

Annet sted på 
skolen 

På skoleveien 

Hvor 

skjedde 

mobbingen? 

8 7 5 4 6 7 5 5 

 
 

 
Nei, ingen voksne 
på skolen visste 

noe 

Skolen visste det, 
men gjorde ikke 

noe 

Ja, skolen gjorde 
noe, men det hjalp 

ikke 

Ja, skolen gjorde 

noe, som hjalp litt 

Ja, skolen gjorde 
noe som fikk slutt 

på mobbingen 

Gjorde skolen noe for å hjelpe deg? 3 3 3 3 0 

 



 
Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 
ganger i 

måneden 

Omtrent 1 gang i 

uken 

Flere ganger i 

uken 
Snitt 

Er du blitt 

mobbet digitalt 
(mobil, iPad, PC) 

de siste 
månedene? 

495 28 9 0 5 4,9 

 
 

 
Jeg ble kalt stygge 

ting og ertet 

Jeg ble holdt 
utenfor og 

baksnakket 

Noen spredte ting 
på nettet som såret 

meg 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, 
PC) på en eller flere av disse måtene? 

5 6 5 

 
 

 
En eller flere elever 

i klassen/gruppen 

En eller flere elever 

på skolen 

En eller flere som 
ikke går på skolen, 

men som jeg 
kjenner 

En eller flere som 

jeg ikke kjenner 

Hvem var det som 

mobbet deg 
digitalt? (mobil, 

iPad, PC)? 

3 6 3 4 

 

 

 
Ikke i det 
hele tatt 

En sjelden 
gang 

2 eller 3 

ganger i 
måneden 

Omtrent 1 
gang i uken 

Flere ganger 
i uken 

Snitt 

Har du selv 

vært med på å 

mobbe en eller 
flere elever på 

skolen de siste    
månedene? 

502 30 - - 4 4,9 

 
 

 

Jeg har kalt andre 
stygge ting og ertet 

dem på en sårende 
måte på skolen 

Jeg har holdt andre 
utenfor og 

baksnakket dem på 
skolen 

Jeg har slått, dyttet 

eller holdt fast 
andre på skolen 

Har du mobbet andre elever på skolen på 

en eller flere av disse måtene? 
5 6 4 

 

 

 
Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 ganger 

i måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere ganger 

i uken 
Snitt 

Har du mobbet 
andre digitalt 

(mobil, iPad, 

PC) de siste 
månedene? 

515 19 3 0 5 4,9 



 

 

 
Jeg har kalt andre 

stygge ting og ertet 

Jeg har holdt andre 

utenfor og 
baksnakket 

Jeg har spredt ting 

på nettet som såret 

Har du mobbet andre elever digitalt på 

en eller flere av disse måtene? 
5 3 3 

 

 

 
En eller flere elever 
i klassen/gruppen 

En eller flere elever 
på skolen 

En eller flere som 

ikke går på skolen, 
men som jeg 

kjenner 

En eller flere som 
jeg ikke kjenner 

Hvem mobbet du 
digitalt (mobil, 

iPad, PC)? 

- - 3 5 

 

 

 
Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 
måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere ganger i 

uken 
Snitt 

Er du blitt 

mobbet av 
voksne på 

skolen de siste 

månedene? 

486 42 - - 6 4,9 

 

 

 

Den voksne 

sa sårende 
ord til meg 

Den voksne 
lo av meg på 

en sårende 

måte 

Den voksne 
fikk andre 

elever til å le 

av meg 

Den voksne 
fikk meg til å 

føle meg 

utenfor 

Den voksne slo, 

dyttet eller holdt 
meg fast 

Er du blitt mobbet av 
voksne på skolen på 

en eller flere av disse 
måtene? 

6 6 6 6 3 

 
 

Utdannings- og yrkesrådgivning 

 

 
I svært 

stor grad 
I stor grad 

I noen 
grad 

I liten grad 
Ikke i det 
hele tatt 

Snitt 

Jeg har fått et godt 

grunnlag for videre valg av 

utdanning og yrke, så langt  
i videregående opplæring 

68 106 91 40 17 3,5 

 

 
Svært 

fornøyd 
Fornøyd 

Ganske 
fornøyd 

Litt 
fornøyd 

Ikke særlig 
fornøyd  

Snitt 

Hvor fornøyd er du med 

den rådgivingen du fikk om 

valg av utdanning og yrke 
på ungdomsskolen? 

49 66 51 27 24 3,4 



 

 
T13 - Skriving 

 

 

I alle eller 

de fleste 
fag 

I mange 

fag 
I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 
Snitt 

Lærere viser meg 

eksempler på gode 
tekster før jeg skriver 

selv 

77 172 199 70 19 3,4 

Lærere viser meg 

hvordan jeg kan 
skrive gode tekster 

87 189 185 58 19 3,5 

 
 

T14 - Digitale ferdigheter 
 

 
I alle eller 
de fleste 

fag 

I mange 

fag 
I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 
Snitt 

På skolen lærer jeg å 
være kritisk til 

informasjon jeg finner 

på Internett 

221 208 82 19 7 4,1 

På skolen lærer jeg å 
tenke over hvordan jeg 

bruker informasjon fra 
Internett 

206 211 91 21 7 4,1 

På skolen bruker vi 

digitale verktøy for å 

lære (digitale verktøy er 
for eksempel 

datamaskin, nettbrett og 
interaktiv tavle). 

327 151 47 7 5 4,5 

 
 

T34 - Trygt miljø 
 

 
Flere 

ganger i 

uken 

Omtrent 1 

gang i uken 

2 eller 3 
ganger i 

måneden 

En sjelden 

gang 

Ikke i det 

hele tatt  
Snitt 

Er du blitt 
utsatt for 

voldelige 

hendelser på 
skolen de siste 

månedene? 

7 0 0 8 525 4,9 

 

 



Er du blitt utsatt for voldelige hendelser av andre på skolen på en eller flere av disse 

måtene de siste månedene? 

Blindern 
videregående 

skole (Høst 

2019) 

Jeg har blitt truet med juling og bank   9 

Jeg har blitt angrepet av andre/slått, dyttet eller holdt fast på skolen 3 

Jeg har blitt angrepet med våpen av andre - 

Jeg har fått synlige skader på grunn av vold 3 

Jeg har mottatt legehjelp på grunn av vold - 

Snitt 2,1 

 
 

Av hvem har du blitt utsatt for voldelige hendelser? 

Blindern 
videregående 

skole (Høst 

2019) 

En eller flere elever i klassen/gruppen 5 

En eller flere elever på skolen - 

En eller flere elever som ikke går på skolen, men som jeg kjenner 4 

En eller flere som jeg ikke kjenner 5 

En lærer eller annen voksen på skolen - 

Snitt 2,8 

 
 

 
Flere ganger i 

uken 

Omtrent 1 

gang i uken 

2 eller 3 
ganger i 

måneden 

En sjelden 

gang 

Ikke i det 

hele tatt  
Snitt 

Har du 

vært vitne 
til voldelige 

hendelser 
på skolen 

de siste 

månedene? 

6 3 5 53 471 4,8 

 
 

Har du vært vitne til voldelige hendelser mot andre på skolen på en eller flere av disse 

måten de siste månedene? 

Blindern 
videregående 

skole (Høst 

2019) 

Jeg har sett andre bli truet med juling og bank 29 

Jeg har sett andre bli angrepet av andre/slått, dyttet eller holdt fast på skolen 35 

Jeg har sett andre bli angrepet med våpen 5 

Jeg har sett andre har fått synlige skader på grunn av vold - 

Jeg har sett andre har hatt behov for legehjelp på grunn av vold - 

Snitt 1,9 

 
 



 
Flere ganger 

i uken 

Omtrent 1 

gang i uken 

2 eller 3 
ganger i 

måneden 

En sjelden 

gang 

Ikke i det 

hele tatt  
Snitt 

Har du stått 

for/utøvd/utført 
voldelige 

hendelser på 
skolen de siste 

månedene? 

- - 0 - 527 5 

 

 

Har du stått for/utøvd/utført voldelige hendelser mot andre på skolen på en eller flere av 
disse måtene de siste månedene? 

Blindern 

videregående 
skole (Høst 

2019) 

Jeg har truet andre med juling og bank 4 

Jeg har angrepet andre/slått, dyttet eller holdt fast på skolen - 

Jeg har angrepet med våpen - 

Jeg har påført andre synlige skader på grunn av vold - 

Jeg har utøvd vold slik at andre har hatt behov for legehjelp.  - 

Snitt 2,2 

 

 


