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Evaluering av undervisning i Psykologisk 
Førstehjelp i skolen 

!

!!
Sett kryss i ruten som passer best på skala 1-5. Dersom du svarer mindre enn 3, er det fint om 
du setter stikkordsbegrunnelse i kommentarfeltet !!!

!!

!!!!

1. Kjønn:  kvinne ☐  mann ☐ 
2. Jeg har gjennomført Psykologisk førstehjelp-undervisning for…. (antall) elever. 
3. Elevene går på …. trinn  

4. Jeg har i alt brukt ……skoletimer på Psykologisk Førstehjelp- undervisningen 
5. Undervisningen har vært  fordelt over …..uker. 

6. Jeg har brukt Hjelpehånden i samtale med enkeltelev ….. ganger (ca antall).

1 2 3 4 5

Svært dårlig Dårlig Verken god 
eller dårlig

God Svært god

1 2 3 4 5 kommentarer

7. Hvordan var din motivasjon for arbeid med 
Psykologisk førstehjelp før gjennomført 
undervisning?

8. Hvordan er din motivasjon for eventuelt 
videre arbeid med Psykologisk førstehjelp 
etter gjennomført undervisning?
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!!

!!

!!!!!!

1 2 3 4 5

Svært 
misfornøyd

Misfornøyd Verken 
fornøyd eller 
misfornøyd

Fornøyd Svært fornøyd

1 2 3 4 5 kommentarer

9. Hvor fornøyd er du med 3-timers 
opplæringen du deltok i for lærere (ved 
Solfrid Raknes 2016)?  

10. Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått 
til å gjennomføre undervisningsopplegget 
om Psykologisk førstehjelp (lysbildepakke, 
lærerveiledning)?

11. Hvor fornøyd er du med digitalkurset 
”Selvsnakk -for lærere” ? !

!
12. Hvor fornøyd er du med omfanget av 

oppgaver i digitalkurset ”Selvsnakk for 
lærere”

!!

13. Hvor fornøyd er du med tidsbruken for å 
gjennomføre digitalkurset ”Selvsnakk for 
lærere” 

!!

14. Hvor fornøyd var du med din egen 
undervisning om Psykologisk førstehjelp i 
klassen ?

!!
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1 2 3 4 5

Ikke i det hele 
tatt

I liten grad Til en viss 
grad

I høy grad I svært høy grad

1 2 3 4 5 kommentarer

15. I hvilken grad tror du at elevene likte 
Psykologisk førstehjelp-undervisningen?

!!

16. I hvilken grad tror du at elevene likte 
digitalkurset  
”Selvsnakk for elever”?

!!

17. I hvilken grad tror du at elevene 
gjennomførte digitalkurset ”Selvsnakk for 
elever”mellom timene?

!!

18. I hvilken grad gjennomførte du 
digitalkurset ”Selvsnakk for lærere” mellom 
timene?

!!

19. I hvilken grad mener du Psykologisk 
førstehjelp-undervisningen er relevant for 
dine elever?

!!

20. I hvilken grad bruker du begreper/
elementer fra Psykologisk Førstehjelp inn i 
annen undervisning? !!
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!!!
Andre refleksjoner rundt Psykologisk førstehjelp i skolen/forslag til 
endringer? !!!!!
 !!!!!

21. I hvilken grad opplever du at elevene bruker 
begrepene/tenkningen fra Psykologisk 
Førstehjelp i skolehverdagen?

!!

22. I hvilken grad bruker du elementer fra 
Psykologisk førstehjelp i samtale med 
enkeltelever? !

23. I hvilken grad fikk du god nok tid til å 
gjennomgå alt i hver undervisningsmodul 
på en skoletime?

!!

24. I hvilken grad hoppet du over deler av 
undervisnings-elementene? 

25. Angi på en skala fra 1-10 hvor fornøyd du 
alt i alt er med opplegget PF/Selvsnakk der 
0 er ikke fornøyd i det hele tatt og 10 er 
særdeles fornøyd.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


