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Før vi går igang med undersøgelsen, skal vi 
vide lidt om dig: 

Hvad hedder din skole? 
(1) <Vælg fra liste>

Hvilken klasse går du i? 
(2) q 3.klasse
(3) q 4.klasse

Dette spørgeskema indeholder en liste af 
sætninger, der handler om, hvordan man kan 
have det med sine klassekammerater og lærere. 

Sæt en prik ud for, hvor godt hver sætning passer 
på dig. 

Der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar! 
Spørg en voksen, hvis du er usikker.   

Jeg har let ved at få nye venner i skolen 
(1) q Aldrig
(2) q Sjældent
(3) q En gang imellem
(4) q For det meste
(5) q Altid
(6) q Jeg ønsker ikke at svare

Jeg spørger en voksen, hvis jeg har brug 
for hjælp i timerne 
(1) q Aldrig
(2) q Sjældent
(3) q En gang imellem
(4) q For det meste
(5) q Altid
(6) q Jeg ønsker ikke at svare

Jeg prøver at tilgive mine 
klassekammerater, når de siger undskyld 
(1) q Aldrig
(2) q Sjældent
(3) q En gang imellem
(4) q For det meste
(5) q Altid
(6) q Jeg ønsker ikke at svare

Jeg forbliver rolig, selvom mine 
klassekammerater er ophidsede 
(1) q Aldrig
(2) q Sjældent
(3) q En gang imellem
(4) q For det meste
(5) q Altid
(6) q Jeg ønsker ikke at svare

Kære skoleelev 

ROCKWOOL Fonden og DCUM er i gang med at 
undersøge, hvordan man kan forbedre det sociale 
miljø i klassen. 

Derfor har vi brug for din hjælp til at 
besvare nogle spørgsmål. Det tager kun 10 
minutter. 

Du kan være sikker på, at vi passer godt på dine 
personlige oplysninger. Andre kan ikke se, at det er 
dig, der har besvaret spørgsmålene. Og hverken din 
lærer, skole eller forældre kan se, hvad du og dine 
klassekammerater har svaret. Vi håber, du vil 
hjælpe os.    

Tryk ’næste’ for at deltage! 

Fakta om undersøgelsen: 

o Dine svar vil blive behandlet strengt
fortroligt.

o Det ikke vil være muligt at se, at det er dig,
der har besvaret spørgsmålene, fordi dine
svar bliver afidentificeret hos Danmarks
Statistik. Her bliver de også koblet
sammen med andre oplysninger, som det
offentlige har om dig.

o Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen.
o Denne undersøgelse er godkendt af

Datatilsynet, så dine private oplysninger
bliver beskyttet af persondataloven.

o Hvis du har nogle spørgsmål, er du meget
velkommen til at skrive til ROCKWOOL
Fonden (dataansvarlig) på
lkt@rfintervention.dk
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Jeg er en person, som bekymrer mig meget 
(1) q Meget uenig 
(2) q Uenig 
(3) q Hverken uenig eller enig 
(4) q Enig 
(5) q Meget enig 
(6) q Jeg ønsker ikke at svare 

 

 
 

Jeg hjælper mine klassekammerater, når 
de har et problem 
(1) q Aldrig 
(2) q Sjældent 
(3) q En gang imellem 
(4) q For det meste 
(5) q Altid 
(6) q Jeg ønsker ikke at svare 
 
 

Jeg synes, det er synd for mine 
klassekammerater, hvis de er triste eller 
kede af det 
(1) q Aldrig 
(2) q Sjældent 
(3) q En gang imellem 
(4) q For det meste 
(5) q Altid 
(6) q Jeg ønsker ikke at svare 
 
 

Jeg er en person, som starter skænderier 
med andre 
(1) q Meget uenig 
(2) q Uenig 
(3) q Hverken uenig eller enig 
(4) q Enig 
(5) q Meget enig 
(6) q Jeg ønsker ikke at svare 
 
 
 
 
 
 

Jeg prøver at forstå mine 
klassekammerater, hvis jeg er uenig med 
dem 
(1) q Aldrig 
(2) q Sjældent 
(3) q En gang imellem 
(4) q For det meste 
(5) q Altid 
(6) q Jeg ønsker ikke at svare 
 
 

Jeg siger det til en voksen, hvis der er 
nogen, der opfører sig dårligt over for mig 
(1) q Aldrig 
(2) q Sjældent 
(3) q En gang imellem 
(4) q For det meste 
(5) q Altid 
(6) q Jeg ønsker ikke at svare 
 
 

Jeg forbliver rolig, hvis der er nogen, der 
siger eller skriver noget grimt til mig 
(1) q Aldrig 
(2) q Sjældent 
(3) q En gang imellem 
(4) q For det meste 
(5) q Altid 
(6) q Jeg ønsker ikke at svare 
 
 

Jeg spørger en klassekammerat, hvis der 
er noget, jeg har brug for at vide i timerne 
(1) q Aldrig 
(2) q Sjældent 
(3) q En gang imellem 
(4) q For det meste 
(5) q Altid 
(6) q Jeg ønsker ikke at svare 
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Jeg er en person, som er nedtrykt og trist 
(1) q Meget uenig 
(2) q Uenig 
(3) q Hverken uenig eller enig 
(4) q Enig 
(5) q Meget enig 
(6) q Jeg ønsker ikke at svare 
 

Jeg prøver at hjælpe mine 
klassekammerater med at løse konflikter 
(1) q Aldrig 
(2) q Sjældent 
(3) q En gang imellem 
(4) q For det meste 
(5) q Altid 
(6) q Jeg ønsker ikke at svare 

 

Når jeg bliver sur, tænker jeg mig om, før 
jeg gør eller siger noget 
(1) q Aldrig 
(2) q Sjældent 
(3) q En gang imellem 
(4) q For det meste 
(5) q Altid 
(6) q Jeg ønsker ikke at svare 

 

Jeg holder mine tanker og følelser for mig 
selv, hvis jeg er ked af det 
(1) q Aldrig 
(2) q Sjældent 
(3) q En gang imellem 
(4) q For det meste 
(5) q Altid 
(6) q Jeg ønsker ikke at svare 
 

Jeg siger det til en voksen, hvis mine 
klassekammerater bliver drillet 
(1) q Aldrig 
(2) q Sjældent 
(3) q En gang imellem 
(4) q For det meste 
(5) q Altid 
(6) q Jeg ønsker ikke at svare 

Jeg er en person, som hurtigt bliver glad 
igen, selvom noget er gået dårligt 
(1) q Meget uenig 
(2) q Uenig 
(3) q Hverken uenig eller enig 
(4) q Enig 
(5) q Meget enig 
(6) q Jeg ønsker ikke at svare 
 
 
 
 
Tak for din besvarelse. Husk at trykke 
'Afslut'. 
 
 
 


