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Svarfordeling 
Takk for flott respons på undersøkelsen, vi er godt 
fornøyd med 56 %. Svarene fordeler seg slik på de ulike 
gruppene: 

 
 
Gledelig er det at hele 88% av respondentene har hørt 
om "Mitt valg" (MV). Kjennskapen til programmet har 
festet seg i en tydelig stor andel blant foreldrene i 
Spydeberg.  

 
De fleste kjenner Mitt valg som et holdningsprogram, 
anti-mobbing program eller program for sosial og 
emosjonell læring. Ingen svar er helt feil, men kanskje 
det mest presise vil være det siste alternativet. 
Halvparten av de spurte er blitt kjent med Mitt valg på 
foreldremøte og ca 1/3 har hørt om MV fra sitt 
barn/ungdom.  

 
 
 

pør 

På spørsmålet «hva synes du om innføringen av MV i 
barnehage og skole», er et overveldende flertall på 80% 
positive. 12% vet ikke, og 5% har ikke dannet seg noen 
mening. Av de få som har vært negative tror 50% at det 
finnes bedre alternativer. Av de som er positive tror de 
fleste (80%) at dette er en fin måte å jobbe med 
holdninger på, samtidig som det fremkommer fra flere 
respondenter at dette ikke er nok alene for å bekjempe 
mobbing.  
 
På direkte spørsmål "Har du opplevd at ditt 
barn/ungdom har uttrykt opplevelser eller læring fra "Mitt 
valg" svarer hele 38% ja. Dette er en god indikasjon på 
at barn g ungdommer tar med seg det de lærer og at det 
gjør inntrykk.  
 

 
 
På spørsmålet i "hvor tilfreds er du med 
barnehagens/skolens anti-mobbearbeid?" svarer 60% 
av foreldrene at de er fornøyd eller svært fornøyd med 
anti-mobbearbeidet. Det er et godt resultat, men 
samtidig er det en andel på nesten 10% som ikke er 
tilfreds. Vi vet at mobbing angår 4-5% på landsbasis, 
dette er ikke overrasende i undersøkelsen. Det viser at 
innsatsen må fortsette. 
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10% av foreldrene svarer at MV har hjulpet sitt 
barn/ungdom. Bare denne andelen gjør at innsatsen 
bak programmet har nyttet og gir stor verdi.  
 
Av de ting som foreldrene trekker kan vi nevne:  
 

 Fine øvelser i klassen 

 Hun tenker over temaene og virker å ta standpunkt 
til endel ting. 

 Økt bevisstheten rundt temaet 

 Mer obs på å inkludere mange, holdninger, mer 
observerende 

 Tør å si sine egne meninger og stå for disse. Lært 
gode holdninger og satt i gang tanke prosesser om 
sine egne grenser. 

 Hun har turt å si ifra når andre erter 

 Hun referer til at hun har lært at hun skal tro på seg 
selv, ikke høre på andre. 

 Samt at det er lettere å si nei, når det er greit for 
klassen 

 Han trives på skolen og barna viser omtanke, 
respekt og er inkluderende 

 Jeg har brukt det hjemme også, at hvordan vi velger 
å være mot andre er et valg vi tar og at det får 
forskjellige konsekvenser 

 Bygger opp selvbildet til barnet 

 Det har blitt bedre miljø. 

 Tenke mer positivt. Våge å gjøre nye ting. Snakke 
mer med andre elever på skolen. 

 Brukt tema fra Mitt valg til å snakke sammen 

 Er flink til å ta vare på hverandre, og inkludere alle 
som vil delta i aktiviteter. Flinke til å rose hverandre! 

 De får litt større forståelse for at alle ikke er like. 

 De sier ifra når det er noe de ikke synes er positivt. 
De har et forholde til at sin væremåte og oppførsel 
får eller har en positiv eller negativ konsekvens. 

 De setter grenser. De snakker om at det er "sitt 
valg". De respekterer andres grenser, meninger og 
valg bedre. 

 I forhold til at ting du gjør får konsekvenser, at man 
må samarbeide, måten man snakker til hverandre, 
ser hverandre, gode valg og dårlige valg 

 
Gledelig nok kom det mange tips, dette tar vi med oss 
videre i evaluering og fortsatt innsats: 
 
Takk for alle svar og innspill, dette er nyttig for at vi skal 
utvikle MV videre til beste for alle barn og unge i 
Spydeberg. 
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