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ABSTRAKT 

 
 

Detta arbete handlar om hur viktigt det är med ett positivt klimat i klassrummet, hur trygghet 

påverkar eleverna och får dem att prestera bättre. Det handlar även om hur viktigt det är att 

reda ut problem som uppstår så att oron kring dessa inte upptar barnens tankar och bidrar till 

en bristande koncentration till skolarbetet. Jag undersöker hur elever i årskurs tre och fyra 

upplever stämningen och tryggheten i klassrummet. De får frågor som handlar om hur de 

trivs, om det brukar uppstå konflikter och om de känner sig uppmuntrade av sin eller sina 

lärare. Resultatet av undersökningen visar att det är en stor del av eleverna som inte tycker 

stämningen är speciellt bra i klassrummet. De flesta skriver att det beror på att det är pratigt 

och stökigt. Samtidigt säger de flesta eleverna att de överlag trivs bra i sin klass och det är 

endast två av 83 som inte trivs särskilt bra. Ett tiotal elever säger att de sällar känner att de får 

uppmuntran och beröm och ungefär lika många oroar sig för att någon ska skratta åt dem om 

de skulle svara fel i klassrummet. Det jag vill synliggöra är att även om majoriteten av 

eleverna trivs i skolan, finns de elever som inte gör det. Det viktiga är att försöka arbeta med 

detta och skapa en god stämning där eleverna kan känna sig trygga och accepterade. Det finns 

många sätt att arbeta med samanhållningen i klassen. Något av det viktigaste tror jag är att 

hjälpa till att lösa konflikter som uppstår. Men självklart är det även bra att jobba samman 

klassen på olika sätt, exempelvis med hjälp av dramaövningar. Genom att skapa en god 

gemenskap och stämning i klassrummet, vinner vi mycket även när det gäller elevernas 

resultat. Vi hjälper även eleverna till att bli goda samhällsmedborgare genom att stärka deras 

självförtroende, sociala kompetens och förmågan att lösa konflikter. 
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BILAGA 1.  ENKÄTFRÅGORNA…………………………………………………...28 

1. INTRODUKTION 
 

 

Skolan ska vara en trygg och positiv miljö som barnen trivs i. När man känner sig trygg och 

känner en samhörighet med de andra eleverna i klassen presterar men bättre. Det är viktigt att 

koncentrationen måste kunna användas i sin fulla kapacitet och riktas på rätt sätt, för att 

eleven ska kunna ta till sig så mycket kunskap som möjligt. När eleven känner obehag och oro 

av att befinna sig i skolan tar detta upp mycket energi och man känner sig inte speciellt gott 

till mod och koncentrationen till skolarbetet försämras. Kan det då vara så att resultaten i 

skolan rasar? Det är därför viktigt att vi som lärare försöker skapa ett tryggt och öppet klimat i 

skolan för att stärka barnens självförtroende och utveckling.  

 

Ett av människans behov är att känna uppskattning och bli accepterade. Tyvärr är detta något 

som många barn inte känner i sin skolgång. Barn som blir uppmärksammade, sedda och 

uppmuntrade höjer sina resultat och lyckas bättre än de som inte får denna positiva 

uppbackning. Vårt självförtroende kan lätt tryckas ner av upprepande misslyckanden. Vi 

lärare måste därför tro på våra elever och finnas där för att uppmuntra och berömma dem både 

i bra och dåliga stunder. De behöver stöttning för att skapa en tilltro till sig själva, våga testa, 

våga misslyckas för att tillslut lyckas och känna att de faktiskt kan (Andersson, 1999).  

 

Konflikter, rädsla och mobbning är något som lätt ligger och gnager i tankarna. Det är därför 

viktigt att ta tag i konflikter och situationer som dyker upp för att skapa ett öppet klimat i 

klassen där man tillsammans löser problemen. Detta skapar större förståelse och ökar barnens 

empati och många slipper sitta och oroa sig över ouppklarade konflikter. Vi bör även arbeta 

förebyggande och ligga steget före och för att på så sätt motverka mobbning och onödigt 

konflikter. Med ett förebyggande arbetet har man en bra beredskap och bättre förutsättningar 

till att lyckas lösa problemet på bästa möjliga sätt om de ändå skulle inträffa. Med dessa 

tankar om hur viktigt det är med barnens trygghet går jag in i ett spännande arbete med att 

undersöka hur eleverna trivs i klassen. 
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2. BAKGRUND 

 

 

2.1. Klimatet i klassrummet 

 

Klassklimatet har en betydande roll för elevernas utveckling eftersom våran identitet formas 

efter de grupper och människor vi umgås med (Svedberg & Zaar, 1988). Eleverna befinner sig 

i samma klass dag ut och dag in. Det är viktigt att det råder ett tryggt socialt klimat i klassen 

för att öka deras välbefinnande (Jacobssen, Christiansen m.fl, 2004). Varje klass har sitt 

speciella klimat, sin speciella gruppdynamik och ett spänningsfält som alla skapar 

tillsammans på olika sätt. Det är förväntningar och känslor gentemot varandra, gemenskap, 

närhet och tillhörighet, det finns även rädsla och risker för utstötthet och mobbning. Detta 

gruppklimat har en stor betydelse för elevernas utveckling och lärande. Om man inte trivs är 

det svårt att göra ett bra jobb (Åberg, 1994). En del elever trivs i skolan, men tyvärr finns det 

elever som inte finner någon större mening med sin skolgång. De känner sig inte utmanade, 

roade och stimulerade av det som sker i skolan. Istället uppfattar de skolans verksamhet som 

enformig, tråkigt och oengagerade. För dessa elever fungerar inte skolan som en bra 

utvecklingsmiljö, utan håller dem tillbaka och den motivation till lärande som eleverna istället 

hade kunnat ha går förlorad (Andersson, 1999). Under alla timmar och år eleverna tillbringar i 

skolan skaffar de sig effektiva eller ineffektiva uppfattningar och vanor som de tar med sig ut 

i framtiden. Detta kommer att prägla deras sätt att anta utmaningar och umgås med andra 

människor (Apter, 1997). Det är därför viktigt med en social trygghet, vilket innebär att 

eleverna ska känna sig trygga och inte riskera att bli mobbningsobjekt eller bli utsatta för 

trakasserier. Det är viktigt att eleverna känner sig välkomna och trygga i sin skola och sin 

klass (Andersson, 1999).  

 

 

2.1.1. Lärarens roll för klassrumsklimatet 

 

Läraren har en stor roll när det gäller att skapa ett tryggt och öppet klimat i klassen (Åberg, 

1994). Det är vi lärare som är ansvariga för hur stämningen är i barngruppen. Ledarskapet 

som lärare har, bör karaktäriseras av en positiv pondus (Wahlström, 2005). Det är viktigt att 

skapa en positiv trygg stämning där alla elever känner sig sedda och omtyckta. Det är inte 

alltid lätt att lägga ner mycket tid för att skapa goda relationer med varje elev, men när vi 

lärare gör det är vi en mycket bra modell för social och emotionell kompetens. Läraren bidrar 

då dessutom till att eleverna får en god självkänsla och skapar på så sätt en god grund för 

elevernas sociala, emotionella och kognitiva lärande. (Kimber, 2004) För att kunna bygga upp 

ett socialt och emotionellt klimat i klassrummet krävs det att läraren ligger steget före 

eventuella problem. Läraren bör försöka skapa rutiner och gemenskapa förhållningssätt i 

klassen för att minska risken för problem En viktig aspekt på att kunna hantera sitt liv är att 

lära sig vad som är rätt och fel. Att veta detta skapar en trygghet och säkerhet. Utan regler och 

struktur tappar vi lätt orienteringsförmågan i livet (Åhs, 1998). Det är viktigt att ha 

gemensamma regler som är tydliga och konkreta. Reglerna ska uttrycka det man vill och inte 

vara negativt betonade. Det är lättare för eleven att förstå positiva och tydliga regler som till 

exempel “sitt vid din plats” än negativa och otydliga som till exempel “stör inte” (Kimber, 

2004). Thornberg (2006) menar att de flesta elever tycker att de flesta reglerna är bra, men 
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inte alla. En del elever känner sig kränkta av lärarnas etikettsregler, som att huvudbonad inte 

är tillåtet i klassrummet. Thornberg uppfattar det som eleverna ibland låtsas acceptera 

reglerna eftersom det är lärarna som har makten. Som lärare måste vi våga möta barnen och ta 

tag i konflikter och dispyter som uppstår. Konflikträdsla hos en ledare, är ett stort hinder för 

att en förändring ska kunna ske (Wahlström, 2005).  

 

Kimber (2004) skriver att det är viktigt att man belönar eleverna när de följer reglerna istället 

för att straffa dem när de inte gör det. Det är viktigt att stödja och uppmuntra det positiva och 

det vi inte vill se och höra är oftast bäst att ignorera. Man kan tillexempel skapa ett 

belöningssystem där eleverna exempelvis får en “pinne“ varje gång de följt reglerna och när 

de samlat ihop ett visst antal ”pinnar” får de någon typ av belöning (Kimber, 2004). Våra 

förväntningar på eleverna påverkar hur de presterar. När vi tror eleverna kan och kommer att 

lyckas, blir resultaten bättre, om vi istället nedvärderar och inte tror på dem, presterar de allt 

sämre (Jacobsen, Christiansen m.fl, 2004). Det är även viktigt att eleverna får en överblick 

över dagen och skaffar sig kontroll över vad som kommer att ske, vilket skapar en viss 

trygghet hos eleven. Ett bra sätt är att skriva upp dagens schema på tavlan och i så stor 

utsträckning som möjligt se till att planen följs (Kimber, 2004). 

 

Barn som blir uppmärksammade, sedda och uppmuntrade höjer sina resultat och lyckas bättre 

än de som inte får denna positiva uppbackning (Andersson, 1999). Det är viktigt att berömma 

eleverna, men inte på ett orealistiskt sätt. Om berömmet blir överdrivet, får det bakvänt effekt 

och motiverar inte barnen till att anstränga sig mer. Det bästa beröm man kan ge barn är att 

stimulera deras eget omdöme (Apter, 1997). Elevernas attityd till inlärning och till sin 

förmåga att skaffa sig och använda sina kunskaper och förmågor påverkar deras 

självförtroende mer än de faktakunskaper de besitter. Det är därför mycket viktigare hur barn 

inhämtar sina kunskaper än vad de får lära sig i skolan. I skolans ständiga kunskapsvärdering 

och konkurrens blir barn lätt osäkra på sina förmågor och lägger en stor vikt på andras 

omdömen. Det är därför viktigt att stötta och stärka barnet och inte betygsätta deras talanger 

personligt genom att t.ex. säga något i stil med att du är dålig på matte. Istället kan man säga: 

Det här var visst lite svårt. På detta sätt gör vi klart för eleverna att deras kunskaper är 

formbara och går att utveckla. Elevers svårigheter är inte permanenta, utan går att ändra om 

man bara har viljan och den rätta inställningen (Apter, 1997). För att kunna stötta eleverna 

och stärka deras självförtroende måste vi lärare tro på våra elever. Lärare behöver intala sig 

själva att varje elev har något positivt att bygga på och att det gäller att ge eleverna ett 

bemötande så att deras positiva sidor växer. Elevernas självvärdering kommer då att växa och 

de känner sig bättre till mods och kan prestera och utvecklas på bästa sätt. De unga måste 

mötas med respekt på samma sätt som pedagogerna har rätt att kräva respekt av eleverna 

(Andersson, 1999). Ett av de viktigast ansvar vi har som lärare är att våra elever utvecklar sin 

empati, samarbetsförmåga och sociala kompetens, samt att de får en demokratisk fostran. Det 

är viktigt att vi lägger tonvikten på utvecklingen av elevernas totala personlighet och inte bara 

fokuserar på deras ämneskunskaper. För att detta ska fungera och vi ska få en bättre skola 

med en emotionellt trygg och lärande miljö måste lärarutbildningen ge kunskap om hur man 

entusiasmerar och leder människor, hur man driver idéer och får andra med sig på dem, samt 

hur man utvecklar verksamheten för elevernas bästa (Andersson, 1999). Även om de sociala 

aspekterna börjar bli allt mer uppmärksammade i skolan finns det vanligtvis ingen plan för 

den sociala färdighetsträningen. Social kompetens är inget man bör arbeta med på enskilda 

utvalda lektioner, utan bör integreras och komma som ett naturligt inslag i skolans vardag. 

Många lärare i skolan idag menar dock att det inte finns tid och hänvisar till att det redan är 

erlagda för många uppgifter och att timplanen är fylld till bristningsgränsen. Denna typ av 

argumentation tyder på bristande förståelse för det sociala lärandets betydelse för allt som 
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sker i skolan. Elevernas sociala färdigheter är en förutsättning för att undervisningen skall 

lyckas och klassen ska fungera. Utöver de sociala spelar även skolan och klassrummets 

utformning en stor roll för hur verksamheten och inlärningen fungerar (Ogden, 2003).  

 

 

2.1.2. Klassrummets betydelse 

 

Skolbyggnader och klassrum kan skilja sig mycket åt, vara mer eller mindre funktionella och 

mer eller mindre välutrustade. Tidigare var klassrummen ett rektangulärt rum med bänkarna 

uppställda i rader, och tavla och kateder längst fram. Klassrummen skilde sig inte mycket utan 

den variationsmöjlighet som fanns var i stort sett om bänkarna skulle stå en och en eller två 

och två. Nu för tiden kan klassrummen däremot se mycket olika ut. Klassrummens form och 

bänkarnas placering kan variera inom vida ramar. Och i många klassrum är kateder och ibland 

även tavlan avskaffade (Ogden, 2003). Placeringen i klassrummet har en stor betydelse för 

arbetsstämningen. Bänkarnas placering är en detalj som man kan arbeta med. Hur bänkarna 

ska stå och vad som är bäst, beror mycket på hur man ska arbeta. Placeringen bör inte vara 

densamma under exempelvis ett matteprov och ett grupparbete. Elever i grupper bidrar till 

mer samtal och en högre ljudnivå, medan elever som sitter enskilda blir mer tysta (Jacobssen, 

Christianssen m.fl, 2004). Vid grupparbete är det viktigt att eleverna är riktade emot varandra 

så att alla i gruppen kan ha ögonkontakt, medan det vid enskilt arbete såsom ett prov är det 

bättre att sära på eleverna. Detta bidrar till att eleverna ökar koncentrationen, fokuserar bättre 

och risken för fusk minskar (Gower, Phillips & Walters, 2004). Placeringen i klassrummet 

påverkar elevernas attityd till läraren och till varandra och även lärarens attityd till eleverna. 

Det påverkar elevernas förmåga till samarbete och kommunikation och vilken aktivitet och 

uppgift som kan utföras. Läraren bör ta hänsyn till elevernas önskemål och om det är några 

som av någon anledning inte trivs ihop ska man inte tvinga dem att sitta bredvid varandra 

(Gower, Phillips & Walters, 2004) Bänkarnas uppställning kan lätt ändras efter typen av 

uppgift och arbetssätt. Ommöbleringen tar bara några få minuter och kan bli en konkret aktiv 

uppgift som alla elever deltar i. Det finns både fördelar och nackdelar med alla typer av bänk 

eller bords placeringar. Hur man placerar barnen kan även bero på om det finns elever som 

har ett särskilt behov av stöd. Det gäller att hitta en placering som gynnar både klassen och 

situationen (Jacobssen, Christianssen m.fl, 2004). I en liten klass på högst 16 elever, kan 

hästsko- formen vara utmärkt. Man får en bra översikt och alla kan få ögonkontakt med 

varandra, vilket gynnar diskussioner och lärorika samtal. I en större klass blir detta svårare, 

och man får försöka göra det bästa av situationen. Ett exempel när eleverna ska småprata med 

varandra i en uppgift kan det vara bra att fördela möbler och bänkar vid kanterna av rummet 

så att det skapas en mingelyta i mitten där eleverna kan röra sig fritt och samtala med 

varandra. (Gower, Phillips & Walters, 2004) 

 

Var vi du som lärare befinner oss dig har också betydelse och om vi sitter eller står, allt detta 

skickar signaler till eleverna. Det berättar vad det är för aktivitet som pågår, vilken roll läraren 

har och vilken roll eleverna förväntas ha. Vi signalerar till eleverna om de förväntas att de ska 

tala eller om de ska vara tysta och bara lyssna. Ett av lärarens dilemma är hur man ska 

undvika vända ryggen till eleverna när man skriver på tavlan. Det finns en lösning på detta, 

overhead. Overheaden gör det möjligt att använda tavlan utan att behöva vända eleverna 

ryggen (Gower, Phillips & Walters, 2004). 
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2.2. Samhörighet  

 

Ett av våra mest grundläggande behov är att bli accepterade av de människor vi har omkring 

oss (Åberg, 1994). Alla människor har behov av att känna uppskattning. Vi måste känna oss 

omtyckta och accepterade för den vi är. Många elever poängterar att de inte hade stått ut i 

skolan utan sina kompisar. Det finns tyvärr elever i skolan som inte känner sig trygga och 

uppskattade. Elever som mobbas eller mobbar lever i en ständigt otrygg miljö. Detta bidrar till 

att ens stor del av energin går åt till kraft för att överleva skoldagen, förutsättningarna för ett 

lärande blir då minimala (Andersson, 1999). Vänskap är inget enkelt. Det ger en känsla av 

tillhörighet, men samtidigt en risk att bli avvisad (Apter, 1997). Barn måste lära sig hur man 

skaffar och behåller sina vänner. Något som barn måste lära sig är att tyda hur andra reagerar 

på deras beteende. Att kunna tyda vad andra tycker är okej och vad som inte är det (Coloroso, 

2004). Barn som inte har kompisar att umgås med har en mer negativ syn på sig själva, än de 

barn som regelbundet leker med andra barn (Apter, 1997). När de istället känner sig trygga 

och accepterade i kamratgruppen, får de en positivare inställning både till sig själva och även 

synen på skolan blir mer positiv (Nemert, 1997). Att umgås med andra i vänlighet och värme 

gör oss gott och påverkar vår prestationsförmåga på ett positivt sätt (Åhs, 1998).  

 

För att lyckas skapa ett emotionellt tryggt klimat i skolan måste vi bemöta varandra som 

människor. Det är viktigt att vi accepterar och respekterar varandra och inser att det är helt 

naturligt att misslyckas en gång ibland. Läraren bör kliva ur sin lärarroll och visa sig 

mänsklig, våga visa att hon har svagheter, brister och känslor som vilken annan människa som 

helst. Detta är minst lika viktigt som att lyfta fram sina starka och bra sidor. Vi måste visa 

eleverna att det är mänskligt att vara trött, bekymrad och ledsen någon gång ibland. Det är 

lika naturligt som att känna sig lycklig och glad (Andersson, 1999). 

 

Samhörighet i grupper är livsnödvändigt för oss människor. Vi ser inte oss själva klart om vi 

inte har någon annan att spegla oss i och utvecklas tillsammans med. I relation till andra 

människor får vi kärlek, glädje och livet självt både på gott och ont (Svedberg & Zaar, 1988). 

I vänskap och samhörighet med andra får vi chansen att uppleva olika sidor av vår 

personlighet. Vänner bekräftar och bygget ut vår identitet (Apter, 1997). Grupplivet inte alltid 

är trevligt och smärtfritt, här kan det även finnas faror och gillrade fällor. Ett leende är inte 

alltid ett äkta leende. Människor kan ofta känna en viss ångest inför grupper, vilket har sin 

grund i att vi formar vår identitet i relation med människorna runt omkring oss, på så vis har 

gruppen av människor vi umgås med mycket viktiga för vår personliga utveckling (Svedberg 

& Zaar, 1988). Vissa grupper lockar fram det bästa i oss, medan det kan vara tvärtom med 

andra grupper. Hur som helst påverkar gruppen individens beteende samtidigt som 

gruppmedlemmarnas individuella utveckling i sin tur påverkar gruppens. Att stärka och 

utveckla gruppen innebär att man även stärker de enskilda individerna och ger de bra 

förutsättningar och möjligheter att utvecklas på bästa möjliga sätt (Åberg, 1994). 

 

 

2.2.1 roller i gruppen 

 

När vi ingår i en grupp tilldelas vi en roll, medvetet eller omedvetet. Vår roll ändras ofta 

beroende på vilken grupp vi befinner oss i. I skolklasser kan vi hitta ett flertal olika roller, ofta 

omedvetet tillsatta. Trots detta finns det förväntningar om speciella beteenden och 

förhållningssätt knutna till dessa roller (Åberg, 1994). I en skolklass brukar man kunna hitta 

följande roller:  
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 Clownen: Kräver uppmärksamhet och bekräftelse genom att lätta upp stämningen och 

få klassen att skratta genom att spela pajas på olika sätt. Klassen som grupp har ett 

visst behov av hans roliga upptåg för att undvika bråk och konflikter. Ofta är personen 

bakom clownnäsan är en känslig person som försöker undvika att bli sårad och hamna 

i konflikter (Åberg, 1994). Ibland kan clownens roligheter gå till överdrift och det kan 

skapas en irritation i klassen, eftersom arbetsron i klassen störs (Svedberg & Zaar, 

1988). 

 Syndabocken: Fungerar som klassens hackkyckling och blir den person som klassen 

projicerar över känslor av irritation och missnöje på, eftersom det är skönt att ha någon 

att skylla på (Åberg, 1994). 

 Stjärnan: Den populära, man kan säga att det är lite av klassens idol. Denna person har 

lätt för att få med sig personer eftersom alla vill vara “stjärnans” vän. Om man inte är 

vän med “stjärnan” riskerar man att bli utfryst från gemenskapen (Åberg 1994). 

 Den snälla och hjälpsamma: Finns till hands för att hjälpa till hela tiden, även om det 

inte behövs. Den här personen tar frivilligt på sig massa arbete och försvarar de som 

blir kritiserade. Tyvärr blir snällheten ofta överdriven och irriterande eftersom 

hjälpsamheten har en tendens att bli större än den hjälp klasskamraternas behöver 

(Åberg, 1994). 

 Offret: Denna person tror att han/hon har mindre värde än de andra eleverna. Det är 

inte ofta som “offret” yttrar sig. “Offret” försöker undgå kritik och tycker synd om sig 

själv (Åberg 1994). Offrets självömkande kan ibland bidra till att de andra eleverna 

skapar skuldkänslor på grund av att de känner irritation gentemot offret och de får en 

känsla av att de sparkar på en som redan ligger (Svedberg & Zaar, 1988).  

 Buffeln: Vill prova sin uppskattning och se om gruppen accepterar honom/henne även 

om han/hon är bråkig och bångstyrig. Denna person går inte att hindra genom regler 

och pekfingrar, eftersom detta oftast provocerar ”buffeln” till att fortsätta sina 

bravader och upptåg (Svedberg & Zaar, 1988). 

 

Alla rollerna uppfyller viktiga behov och skapar en jämvikt i gruppen. Den roll vi blir 

tilldelade i gruppen påverkar vårt beteende och förväntningarna som riktas mot oss startar 

utvecklingsprocesser i oss, antingen positivt eller negativt. Varför man värderas högt eller lågt 

i en grupp kan bero på många olika saker som ofta samverkar. Till exempel kan det bero på 

självsäkerhet, mod, påhittighet, fysisk styrka eller familjens status ( Åberg, 1994). 

 

 

 

2.3 Självkänsla och självförtroende 

 

Kimber (2004) förklarar att våra känslor styr vårt tänkande, men det gör oss nödvändigtvis 

inte klokare Personer med positiv inställning och som mår bra presterar bättre, medan 

personer som är nedstämda och mår dåligt presterar sämre Det är viktigt att poängtera och 

lägga märke till att prestationen inte har att göra med intelligensen, utan det är det 

känslomässiga läget som ligger till grund för hur vi tänker. 

 

Det är svårt att känna fullständigt förtroende för någon man inte känner, det är därför viktigt 

att man ser till att lära känna sig själv. Självkännedom är ett måste om man ska klara av att ta 

makten över sitt liv. Extra svårt att lita på sig själv blir det i situationer där det är något viktigt 

som står på spel. Utan självkännedom kan det vara svårt att bygga upp ett bra och hållbart 
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självförtroende (Esbjörnsdotter, 1999). Vi skapar vår identitet och självvärdering i samspel 

med andra människor, vilket visar hur viktigt det är med en trygg och bra miljö att vistas och 

utvecklas i. Det är viktigt att vi bemöts med respekt och uppskattning för att våga vara oss 

själva och inte behöva spela onödiga roller (Andersson, 1999). Självförtroende är något som 

lätt kan brytas ner och hotas av upprepande misslyckande speciellt i skolans verksamhet, där 

man ofta känner sig ganska utsatt. Det är inte ovanligt att eleven som drabbas av dessa 

misslyckanden bygger upp en identitet av att vara en som inte klarar av skolan. Personen 

ifråga försöker självklart skydda den lilla självkänsla som han/hon har kvar. Det blir då lätt att 

man söker sig till personer med liknande upplevelser för att öka statusen som inte skolan kan 

ge dem. Dessa elever kan lätt hamna i fel banor och börja ägna sig åt vandalisering, bråk och 

andra mindre önskvärda aktiviteter. Här får eleven möjlighet att visa att han/hon i alla fall är 

bra på något. På så sätt vinner han/hon uppskattning i kamratgruppen och självförtroendet 

börjar så smått växa sig allt starkare igen. Identiteten har nu ändrats och eleven har blivit en 

”buse” och nu gäller det att leva upp till alla förväntningar för att behålla sitt nya status och de 

självförtroende som byggts upp (Andersson, 1999).  

 

 

 

2.4 Mobbning och konflikter 

 

Överallt uppstår det konflikter mellan människor. Det finns två sätt att se på konflikter. Det 

första sättet är att man anser konflikterna vara av ondo och att man därför bör undvikas. Nästa 

sätt att se på konflikterna är att det är ett naturligt inslag i våra liv och innehåller dolda 

utvecklingsmöjligheter. Konflikter uppstår dagligen i skolans verksamhet. Många kan 

eleverna lösa själva, de försvinner fort och eleverna kan lämna det bakom sig. Andra 

konflikter är mer svårlösta och försvinner inte, utan ligger och gror sig allt större för varje dag 

som går. Detta kan vålla stora problem och kan i vissa fall gå så lång att det blir en 

mobbningssituation utan av det (Åberg, 1995). Mobbning är en medveten och avsiktlig 

fientlig handling som har med avsikt att såra, skada, hota eller skrämma. Det finns tre olika 

typer av mobbning: verbal, social och fysisk (Coloroso, 2004).  

 

 Verbal mobbning använder sig av ord och elaka uttalanden, det kan vara öknamn, 

nedvärderingar på olika sätt. Det kan vara svårt att upptäcka denna typ av mobbning 

eftersom de lätt kan döljas genom att viska eller framföra orden vid ett tillfälle då vi 

lärare inte kan höra det (Coloroso, 2004).  

 Social mobbning är vanligast bland tjejer och innebär en social utfrysning. Även denna 

typ av mobbning kan vara svår att upptäcka utifrån. Det hela handlar om att ett barns 

självkänsla systematiskt trycks ner genom att mobbarna isolerar, undviker och 

utesluter han/henne ur den sociala gemenskapen. Ofta kombineras denna utfrysning 

med falsk ryktes spridning, för att se till att ingen vill umgås med det utsedda offret. 

Det kan också handla om subtila medel som att sucka, hånflina eller fnissa. (Coloroso, 

2004). 

 Fysisk mobbning är den mest synliga typen av mobbning och kan bestå av exempelvis; 

örfilar, slag, knuffar, sparkar, stryptag och förstörelse av till exempel offrets kläder. 

Trots att denna typ av mobbning är så pass synlig förekommer den ändå i en tredjedel 

av de mobbningsfall som barn berättar om (Coloroso, 2004). 

 

Alla typer kan ensamma knäcka sitt mobbningsoffer, men oftast kombineras de olika 

mobbningstyperna för en göra kraftfullare attack (Coloroso, 2004). Undersökningar visar att 
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mobbning och kränkande behandling generellt förekommer i fler fall på platser där man inte 

kan dra sig ur sammanhanget. En klass är precis ett sådant exempel där det är som upplagt för 

mobbning. Skolan borde istället vara en trygg plats där man blir accepterad för den man är 

(Jacobssen, Christiansen m.fl, 2004). Tusentals barn känner rädsla och ångest över att gå till 

skolan, många låtsas vara sjuka för att slippa gå dit över huvudet taget. De är rädda för att bli 

retade, hotade eller till och med slagna i korridoren på skolgården eller på vägen till och från 

skolan (Coloroso, 2004).  

 

När mobbaren väl har lyckats skapa skräck hos sitt mobbningsoffer kan han/hon handla utan 

rädsla för motstånd eller hämnd. Offret blir helt maktlöst eftersom han/hon varken vågar slå 

tillbaka eller berätta för någon om sitt problem. De andra barnen runt om kring blir medlöpare 

och stödjer ofta mobbningen genom att inte göra någonting för att stoppa det och den onda 

cirkeln är nu i full gång (Coloroso, 2004). 

 

Barn som blir utsatta för mobbning tillbringar mycket tid med att oroa sig och tänka ut sätt att 

komma undan dessa plågoandar och får inte mycket energi över till skolarbetet (Coloroso, 

2004). Det är inte bara de mobbade barnen som mår dåligt, ofta får de som mobbar också lida 

på många sätt. Det är svårt att bryta sig ur när man väl fått rollen som mobbare. Det är svårt 

att bryta ett beteendemönster som har blivit en del av den man är. Detta beteende följer ofta 

med mobbaren ut i vuxenlivet och han/hon får ofta problem med relationer till andra 

människor (Coloroso, 2004). Coloroso (2004) påstår också att mobbarna oftare behandlar sina 

egna barn illa, får svårt att samarbeta och behålla sitt arbete samt hamnar i fängelse oftare än 

de som inte varit mobbare. 

 

 

2.4.1 Att förhindra mobbningen  

 
Att utveckla barns- och ungdomars sociala och emotionella kompetens är viktigt för att de ska 

fungera som bra medmänniskor i samhället (Kimber, 2004). Det är viktigt att skolan avsätter 

tid till att arbete med den mänskliga kompetensen, för att eleverna ska lära sig fungera 

tillsammans på ett bra sätt (Wahlström, 1996). Människor med social och emotionell 

kompetens klarar sig bättre i samhället än andra som saknar eller har stora brister i dessa 

kompetenser. Personer som utvecklat sin känslomässiga kompetens kan förstå och uttrycka 

sina egna känslor, samtidigt som de lätt känner igen känslorna hos andra. De kan hantera sina 

sinnesställningar och anta ett passande beteende, de får en bättre kontroll över sitt liv. 

Människor som har denna känslomässiga kompetens är oftast mycket trevliga och får folk i 

sin omgivning att må bra (Kimber, 2004). Brist på emotionell intelligens kan bidra till att man 

får svårt att urskilja sina känslor och får svårt att planera sitt liv på ett meningsfullt sätt. 

Denna brist kan även innebära en tendens till nedstämdhet. När man inte kan hantera sina 

känslor blir det lätt att man styrs av dem och får ett utagerande beteende (Kimber, 2004). Om 

barn har svårt att identifiera sina känslor, kan det lätt bli en missbedömning av sina och andras 

känslor. Detta bidrar ofta till att de löser problemen på dåliga, asociala sätt, oberoende av hur 

intelligenta de egentligen är (Kimber, 2004). Att man besitter stora ”skolkunskaper” betyder 

inte särskilt mycket om man inte även behärskar de mänskliga kompetenserna, så som 

samarbetsförmåga, konfliktlösningsförmåga och att kunna tala och lyssna på ett bra sätt 

(Wahlström, 1996).   

 

För att bryta mobbningens onda cirkel behövs det mer än att bara identifiera och hindra det 

när det redan brutit ut. Vi måste tänka ett steg längre: varför och hur blir barn mobbare eller 
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mobbningsoffer?(Coloroso, 2004). Det är svårt och nästintill omöjligt att identifiera en 

mobbare efter utseende, men däremot speglas det i beteende och handlingar. För ett otränat 

öga ser det lätt ut som ett vanligt gräl eller att de bara retas, men så är inte fallet. Det hela rör 

sig om ett aktivt och medvetet handlande med allvarliga konsekvenser (Coloroso, 2004). 

Varje skola har en plan mot mobbning. Denna plan är ofta reaktiv, vilket innebär hur man ska 

agera då mobbningen redan uppstått. För att slippa behöva ta del av den här reaktiva 

mobbningsplanen är det viktigt att vi arbetar proaktivt, vilket innebär ett förebyggande arbete 

som ska förhindra eller åtminstone minska mobbningsfallen. Ett bra sätt att jobba 

förebyggande mot mobbning är att stärka barns sociala och emotionella färdigheter, arbeta 

med värdegrunden och öka den empatiska förmågan, samt att se till allas lika värde (Kimber, 

2004). Drama och lek kan bidra till en bättre samanhållning i klassen. Genom att medvetet 

arbeta med dramaövningar i klassrummet blir eleverna: 

 

 Samarbetsvilliga 

 Lugna och stabila, genom att känslor och spänningar får ett mer konstruktivt utlopp. 

 Fantasirika 

 Bättre på att lösa konflikter och problem (Åberg, 1995). 

 

 

2.4.2 problem- och konfliktlösningsmetoder  

 

Åberg (1995) säger att förmågan att lösa och klara av konflikter som uppstår går att träna upp. 

Varje dag finns det möjligheter till att använda sig av problemlösningsstrategier, använd dem 

så ofta det behövs. Att ha tillgång till sina egna känslor och kunna sätta ord på dem är en god 

start i arbetet med att hantera en konflikt. Utöver detta är det bra att även skaffa en insikt om 

att andras känslor och reaktioner oftast inte är identiska med ens egna (Wahlström, 1996). 

Försök få eleverna att tänka på alla inblandade och förstå hur de olika parterna känner och 

mår. På detta sätt kommer de lättare fram till en lösning som är den bästa för alla inblandade. 

Alla förslag är värda att lyssna på, vi får inte kritisera de förslag som kommer upp, utan 

försöka se det positiva i elevernas idéer (Kimber, 2004).  Där lärarens ansvar att eleverna inte 

tröttnar på modellen vi använder. Det är viktigt att variera sig och inte följa modellen slaviskt 

varje gång, men ändå se till att man få med alla viktiga moment i stegen till en vettig lösning 

(Kimber, 2004). 

 

En vanlig konfliktlösningsmetod finns med i lärarmaterialet Livsviktigt. Den har valts att 

kallas problemlösaren och har sin utgångspunkt i åtta frågor: 

 

 Vad har hänt? 

 Vilka är inblandade? 

 Vad känner du? 

 Vad känner de inblandade? 

 Vad vill du?/Vilket är ditt mål? 

 Vilka lösningar finns? 

 Vilka konsekvenser får de? 

 Vilken lösning väljer du? (Kimber, 2004) 

 

Denna metod är i stort sätt identisk med vad som kallas islandsmodellen som Sigrún 

Adalbjarnardóttir utarbetat tillsammans med universitetet i Harvard, endast frågorna är något 
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annat formulerade. Under utvärderande av just denna konfliktlösningsmetod visade det sig att 

elever som fick möjlighet diskutera och lösa problem på detta sätt ökade sin empatiska 

förmåga, jämfört med de elever som inte fick denna träning i konfliktlösning. 

Klassrumsklimatet blev då bättre och eleverna blev mer öppna och trygga. De var inte längre 

lika snabba med att döma varandra och lärde sig lösa konflikter på ett mer vänligt och 

förnuftigare sätt än att ta till knytnävarna (Nemert, 1997) 

 

Under ett konfliktlösande kompissamtal är det jätteviktigt att det är en positiv och kärleksfull 

stämning (Edling, 1995). Vuxna har en tendens till att vilja stressa sig igenom en 

konfliktlösning genom att hoppa från steg 1 (Vad hände?) till vad ska vi göra?/ hur ska vi lösa 

det? Det är viktigt att gå igenom alla steg då barnen får beskriva hur de upplever situationen. 

Vi får heller inte bagatellisera barnens känslor, utan istället lyssna och försöka förstå hur de 

känner sig (Wahlström, 1996). Läraren måste kunna lyssna, krama om eleven och betona hur 

bra det är att man vågar stå för det man gjort. Ärlighet ska berömmas och inget straff eller 

skäll ska utdelas. Om stämningen inte blir på detta positiva sätt, utan att tillit och tryggheten 

istället tryter blir det lätt en tryckande känsla och samtalet blir mer som en domstol, och 

skapar ångest, förtryck och eleverna går lätt in i en försvarsställning. Det bästa är att låta 

eleverna själva sätta ord på problemet och själva komma fram till vad som är rätt och fel, 

istället för att lägga våra värderingar i deras mun. När det är deras formuleringar och 

slutsatser har de tänkt efter och det sätter sig djupare och ger ett bättre och mer långvarigt 

resultat (Edling, 1995). Eleverna måste lära sig att lyssna på varandra, och försöka se 

problemet ur olika synvinklar och tänka efter innan de försöker enas om en lösning som kan 

accepteras av alla parter. Att dela med sig av sina känslor och ta del av andras lär de sig att 

inte vara så snabba att döma folk och ökar deras förmåga för medkänsla (Coloroso, 2004). 

Genom att tillsammans diskutera och resonera kring problemet lär sig eleverna att det inte 

bara finns en lösning att lösa ett problem. Idéutbyte, öppenhet och samarbete är något som 

förenar barnen och ökar deras förmåga att lyckas lösa problemen tillsammans. När elever 

lyckats lösa ett problem stärks ofta deras relation tillsammans och de blir bättre kompisar än 

de tidigare varit (Coloroso, 2004). 
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3. SYFTE 
 

 

 

Enligt Andersson (1999) finns det många elever som inte känner sig trygga och accepterade i 

skolan. I läroplanen står det att skolan ska sträva efter att alla barn ska trivas och känna sig 

trygga och respekterade oavsett utseende och ursprung (Lpo94). Det är viktigt med en trygg 

och trivsam skolgång för att eleverna ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas. 

Konflikter, mobbning och annat som barnen känner rädsla och oro över upptar deras tankar så 

att de inte kan koncentrera sig fullt ut på skolarbetet. För att eleverna ska lyckas på bästa sätt 

är det viktigt att de tror på sig själva och känner sig trygga i sin omgivning. Detta poängterar 

Kimber (2004) när han skriver om vikten av att uppmuntra och berömma eleverna istället för 

att döma och trycka ner. 

 

Syftet med mitt arbete är att undersöka klimatet i en klass. Trivs eleverna och får de respekt 

och uppmuntran? Mina frågeställningar är: 

 

 Hur trivs eleverna i klassen?  

 Vad tycker eleverna om klassrumsmiljön? 

 Känner eleverna sig respekterade och uppmuntrade? 
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4. METOD 
 

 

 

Jag har utfört en undersökning med hjälp av enkätmetoden. Enkätmetoden är ett 

mätinstrument som mäter t.ex. människors åsikter (Trost, 2007). Undersökningen handlar om 

hur elever mår i klassen och om trivsel och trygghet. Enkäten berör inte bara relationerna 

eleverna emellan utan frågar dem även lite om lärarens roll i klassklimatet. 

 

 

 

4.1 Undersökningsgrupp 

 

Enkäten lämnades ut till två årskurs treor och två årskurs fyror. Undersökningen genomfördes 

på två olika skolor i två olika kommuner i södra Sverige. Det var en trea och en fyra på varje 

skola som fick delta i undersökningen. Valet av årskurs beror på önskan om att undersöka 

klasser som låg nära varandra och befinner sig i samma åldersgrupp, på grund av att 

undersöknings syfte inte är att finna skillnaden mellan olika åldersgrupper. Anledningen till 

detta är att eleverna befinner sig i mitten av grundskolan och på så sätt får jag en större 

användning av undersökningen än om jag hade valt enbart lägre eller högre årskursen. 

Eftersom man kan ha nytta av den i hela grundskolan, man får en överblick och kan se 

tillbaka på hur arbetet gått till innan för att just detta resultat ska visa sig, man kan även blicka 

framåt och fundera över hur man skulle kunna förbättra stämningen och trivseln i klassen. 

Storleken på klasserna var relativt normalstora. Treorna bestod av 23 samt 21 elever, varav 

två var sjuka och inte deltog så i denna klass svarade resterande 19 elever på min enkät. 

Fyrorna bestod av 22 samt 19 elever. Totalt deltog 83 elever i min enkätundersökning. 

Fördelningen mellan flickor och pojkar blev mycket jämn. Det var 41 tjejer och 42 killar. 

 

 

4.2 Val av undersökningsmetod 

 

Undersökningen har valts att genomföras med hjälp av enkätmetoden, vilket innebär en 

skriftlig förfrågan som går ut till många (Kylén, 1994). Enkäter är ett effektivt sätt och kan 

lätt användas i skolor, eftersom många elever är samlade på samma ställe och på så sätt lätt 

kan nås (Trost, 2007). Enkäten består av flera frågor och har delats ut till fyra klasser i södra 

Sverige. Eleverna ska svara enskilt, för att få in individuella svar. Kylén (1994) skriver att 

man genom att ha någon som introducerar enkäten och kan svara på frågor får man en högre 

svarsfrekvens och risken för bortfall och uteblivna svar blir inte särskilt stor, vilket annars kan 

vara fallet när man använder sig av enkätmetoden. Jag har därför valt att själv vara med i 

klassrummet när eleverna svarar på enkäten för att kunna förklara och svara på eventuella 

frågor för att minska missförstånd och uteblivna svar. Enkätmetodens största fördel är att man 

når många och får ett tydligt resultat.  

 

Anledningen till att inte använda intervjuer och observationer var att resultatet inte blir lika 

tydligt och lättsammanställt. Observationer är svårt att få trovärdiga och neutrala eftersom du 

har tankar och spekulationer innan och det är då svårt att se situationen neutralt perspektiv, 
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utan det blir lätt att man tolkar det utefter sina erfarenheter och vänder och vrider på det för se 

det man har förväntat sig att se. Min undersökning är också svårobserverad, eftersom jag inte 

enbart valt att undersöka en viss situation, utan hur man trivs i klassen över lag. Intervjuer kan 

vara mycket intressant och givande, men det är ett ganska känsligt ämne och det är tveksamt 

om man hade fått fram helt ärliga svar av barnen. Här ska också bestämmas om det ska 

användas bandspelare eller om man ska hinna skriva undertiden. Inspelning brukar många 

känna är obekvämt och att hinna skriva ner allt och samtidigt lyssna och ge bekräftelse i ett 

flytande samtal är svårt. Risken att man missar saker är stor när man ska försöka skriva, för 

om man får långa bra förklarade svar är det i stort sätt omöjligt att hinna anteckna allt. Det är 

svårt att komma ut som en relativt okänd människa och ställa personliga frågor om hur de 

trivs i klassen. Många barn hade troligen upplevt detta konstigt och obekvämt. För att få fram 

ett ärligt och anonymt svar är enkätmetoden den allra bästa, så därför passar den bra till detta 

examensarbete som berör känsliga ämnen såsom trivsel, trygghet och konflikter. 

 

 

 

4.3 Genomförande 

 
Innan jag lämnade ut enkäterna frågade jag lärarna om jag fick lämna ut en enkät och visade 

dem enkäten, för att få ett godkännande. Lärarna meddelade att det inte var några som helst 

problem och att de gärna ställde upp till hjälp för mitt arbete. Jag valde att själv åka ut till 

skolorna och delta i klassrummet och leda enkäten eftersom både Kylén (1994) och Halvorsen 

(1992) betonar hur den personliga närvaron kan bidra till mindre missförstånd och svaren för 

därför en högre trovärdighet. Inledningsvis presenterade jag mig lite kort och förklara syftet 

med min enkät och betonade att enkäten var anonym och att det endast var jag som skulle läsa 

och sammanställa resultaten till den slutliga redovisningen. I denna slutliga redovisning är det 

resultatet av alla fyra klasser som kategoriseras och jämförs. Ingen kommer att kunna urskilja 

vem som svarat vad eftersom inga namn nämns, inte ens skolan eller kommunens namn får 

nämnas i mitt slutgiltiga examensarbete. Eleverna skulle enskilt svara på sin enkät, men jag 

valde att läsa fråga för fråga, för att förhindra att lässvårigheter påverkade resultatet, 

hämmade eller skapade missuppfattningar. . Enkäten har hög standardisering, eftersom frågor 

och situation är densamma för alla deltagande (Trost, 2007). Enkäten är strukturerad med 

fasta svarsalternativ (Trost, 2007), men med plats för öppna kommentarer för att få ut så 

mycket som möjligt av elevernas tankar och åsikter kring frågorna. 

 

 

 

4.4 Analys av datainsamling 

 
Enkäterna började med att sammanställas, var klass för sig. Killar och tjejer markerades med 

olika färger för att få en överblick på fördelningen, likheter och skillnader ur ett 

genusperspektiv. När varje enskild klass var samanställd fortsatte jag med att sammanställa 

alla klasser för att få det slutliga resultatet på hur majoriteten svarade. Samanställningen 

gjorde det tydligt och man kunde lätt få en överblick och hitta intressanta utgångspunkter. Det 

insamlade resultaten av undersökningen kategoriserade jag in under passande rubriker. Under 

dessa rubriker klargör man mönster, grupperingar och olikheter och gör resultatet tydligt. 

Syftet ska hela tiden spegla sig i undersökningens redovisning av resultatet. (Halvorsen, 1992)  
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Min undersökning är kvantitativ. I en kvantitativ undersökning har siffror och jämförelser en 

stor roll (Trost, 2007). I analysen av datainsamlingen jämförs svar och det ligger mycket 

tyngd på hur många elever som svarade på de olika svarsalternativen. Resultatet från de olika 

svarsalternativen ställs mot varandra för att få fram vilket svar som fått mest av elevernas svar 

respektive minst. Validiteten är hög, enkäten mätade det som undersökningen var tänkt att 

mäta. Reliabiliteten är relativt hög. Undersökningen har varit på två olika skolor och i fyra 

olika klasser, vilket gör undersökningen relativt bred. Totalt har den nått ut till 83 elever som 

bidragit till det resultat jag fått. Reliabiliteten ökar också i samband med att jag själv läser upp 

frågorna och deltar i klassrummet, eftersom risken för missförstånd på så sätt minskar (Trost, 

2007). Killar och tjejer svarade mycket lika i mina frågor, så en genusinriktad jämförelse var 

inte intressant i många av frågorna. Det var endast i en fråga jag kunde urskilja en skillnad 

kilar och tjejer emellan och det var i frågan om de trivs med sin/sina lärare. (se resultatet 5.3 

lärarens inverkan). 

 

 

4.5 Metodkritik och felkällor 

 

Med en hög reliabilitet innebär det att undersökningen vid upprepande tillfällen med samma 

förutsättningar bör resultera i samma resultat. (Stensmo, 2002) Detta är svårt att påstå 

eftersom undersökningen bara genomförts på två skolor, men det är ett exempel på hur det 

troligen kan se ut i många klasser. Men för att få det trovärdigt bör man undersöka många fler 

klasser över ett större område. Genom att jag var med under enkätundersökningen, förklarade 

och svarade på frågor, minskar risken för missuppfattningar, men självklart kan det 

fortfarande förekomma. Dubbelmarkeringar är något som lätt uppstår vid enkäter med barn, 

men otroligt nog stötte jag inte på detta problem, utan om de ångrat sig hade de suddat ut det 

gamla svaret och det blev på så sätt lätt för mig att tyda deras slutgiltiga svar. Uteblivna svar 

är något som man får räkna med i enkätundersökningar och detta var något som förekom även 

i denna undersökning. Det var ett uteblivet svar på fråga fem och ett på fråga åtta. 
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5. RESULTAT 
 

 

Jag har lämnat ut min enkät till fyra klasser på två olika skolor. Enkäten lämnades ut till en 

trea och en fyra på var skola. Sammanlagt är det 83 elever som svarat på enkäten. Tre elever 

var frånvarande vid enkät tillfället, två sjuka och en ledig. Fördelningen mellan killar och 

tjejer var mycket jämn. Det var totalt 42 killar och 41 tjejer. Jag har valt att redovisa resultatet 

under 4 olika kategorier: Trivsel i klassen, stämningen i klassrummet, lärarens inverkan, 

trygghet i skolan. Eftersom killar och tjejer inte skiljer märkbart från varandra, har jag valt att 

inte skilja deras svar åt, utan behandlar alla tillsammans.  

 

  

5.1 Trivsel i klassen 

 
Genom min enkät fick jag fram att de flesta eleverna trivs bra eller till och med jättebra i sin 

klass, men det finns 2 av 83 som inte trivs så bra. Det visar sig även att dessa två som inte 

trivs går i samma klass. Övervägande elever anser sig ha många vänner i klassen, en annan 

stor del säger sig ha några stycken kompisar. Det är endast 3 som anser att de bara har ett 

fåtalkompisar i klassen, men ingen påstår sig vara helt utan.  

 

Fast jag är inte med alla 

 

Alla i klassen är mina kompisar 

 

Jag vill inte vara kompis med alla heller. 

 

Två stycken. 

 

 

5.1.1. Bråk och konflikter 

 

65 av eleverna tycker det sällan uppstår konflikter i klassen och åtta elever säger att det i stort 

sätt aldrig förekommer, medan nio elever påpekar att det händer ofta. På denna frågan är det 

ett uteblivet svar. 

 

Det är många tjejer som bråkar ibland.  

 

Ibland bråkar jag med mina kompisar. 

 

Ibland, på rasten, men nästan aldrig 

 

I så fall småkonflikter. 
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5.1.2 Är någon i klassen dum mot dig? 

 

På frågan: Är det någon som är dum mot dig i klassen? Svarade 16 elever att det var någon 

som var dum, i flesta fall var det bara en eller två, medan i ett fall var det fler som var elaka. 

De övriga 68 svarade att det inte var någon som var dum mot dem. 

 

Mest killar. 

 

För alla i min klass är mina vänner. 

 

 

5.1.3 Rädsla för att någon ska skratta om man svarar fel. 

 

Att behöva oroa sig för klasskamraternas reaktion om man skulle svara fel kan vara mycket 

jobbigt och ta hämma eleverna och göra att de hellre låter bli att svara. Det är två elever som 

skriver att de alltid är rädda för att någon ska skratta åt dem om de svarar fel. Sju säger att de 

ofta oroar sig för att detta fenomen ska uppstå. De flesta elever verkar trots allt rätt trygga i 

denna situation det är hela 48 elever som säger att de aldrig är rädda för att någon ska skratta 

åt dem och 26 säger att det är sällan de oroar sig över detta. 

 

För ibland skrattar de åt andra, då tror jag de ska göra det åt mig. 

 

Kanske om jag skulle säga fel på engelska. 

 

Jag känner att jag inte behöver vara rädd för det. 

 

Ingen har gjort det. 

 

 

 

5.2 Stämningen i klassrummet. 

 

Stämningen uppfattas av de flesta elever som bra, 10 stycken anser att den är jättebra, 22 

menar på att den inte är så bra och en elev skriver att den är dålig. (Se figur 1 på kommande 

sida). Även att de flesta uppfattar stämningen som relativt bra så finns på denna fråga massvis 

av kommentarer, och alla kommentarer påpekar prat stök och oroligheter.  
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Figur 1 

 

  
Figur 1: Hur eleverna uppfattar stämningen i klassen. 

 

 

5.2.1 Pratigt och stökigt 

 

De flesta eleverna tycker stämningen är bra, men påpekar även att det ibland blir för pratigt. 

Det är relativt många elever som inte uppfattar stämningen som särskilt bra (se figur 1). 

Anledning till att de inte är bra beror i de flesta fallen på att det blir pratigt, stökigt, skrikigt 

och att vissa springer runt och stör. 

 

Det är inte så bra, för att det är pratigt. 

 

Ibland bra, ibland inte 

 

Det är för stökigt i klassen! 

 

Pratigt och skrikigt och inte räcker upp sin hand. 

 

 

I min enkät får jag också reda på att eleverna inte alltid tycker att lite prat är negativt. Den 

enda elev som skriver att stämningen och arbetsron är bra, kommenterar att det är rätt tråkigt. 

En elev skriver att det är bra att det är pratigt, vilket visar att alla inte trivs bäst i en helt tyst 

miljö. Det är därför svårt att anpassa klassrummet så att det passar alla elever. 

 

Det är rätt så tråkigt. 

 

Det är bra att det är lite pratigt, för jag jobbar bättre då. 
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5.3 Lärarens inverkan 

 

Hela 65 elever skriver att de trivs jättebra med sin/sina lärare och 15 elever säger att de trivs 

bra med sin/sina lärare. Två elever trivs dock inte så bra och en enstaka elev trivs inte alls och 

kryssar att han/hon trivs dåligt med sin/sina lärare. Här ska det även vara intressant att nämna 

att de tre elever som inte trivs så bra med sin/sina lärare är alla tjejer. En kommentar som en 

av dessa elever nämner är oklar och inte meningen är inte slutförd, men den visar ändå på ett 

visst missnöje som kanske inte riktigt vågades skrivas.: 

 

Hon är så jag … (tomt) 

  

 

5.3.1 Beröm och uppmuntran. 

 

Övervägande elever svarade att de får beröm och uppmuntran ofta eller alltid. 48 svarade ofta 

och 24 svarade att de alltid kände att de fick beröm och uppmuntran. 10 elever skrev att de 

sällan får beröm och uppmuntran och en elev sa att hon aldrig känner att hon får beröm eller 

uppmuntran av sin lärare. (Se figur 2). Den här tjejen som inte anser att hon får något beröm 

eller någon uppmuntran har på frågan innan svarat att hon inte trivs så bra med sin lärare. 

 

Hittills har jag fått uppmuntran. 

 

Jag får beröm när jag är duktig. 

 

Rättar och går ifrån. 

 

Bara en lärare ger mig beröm 

 

Figur 2 

 

 
Figur 2 visar hur ofta eleverna uppfattar att de för beröm och uppmuntran av sin/sina lärare. 
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5.3.2. Lösning av konflikter 

 

De allra flesta elever är överens om att lärarna är bra på att hjälpa till att lösa konflikter som 

uppstår. 52 elever säger att lärarna alltid hjälper till och 24 svarar att de oftast finns till hans 

för att hjälpa till i de konflikter som uppstår. Sex elever skriver att det inte är speciellt ofta 

som de får hjälp med konflikterna och de bråk som ibland uppstår, men det är ingen som 

påstår att lärarna aldrig hjälper till ide krisande situationerna. På denna fråga förekommer ett 

uteblivet svar, alltså har 82 elever besvarat denna fråga. 

 

Om det är i min klass. 

 

Ibland så hör de inte eller hinner inte. 

 

Bara om det är många som är ovänner. 

 

 

 

5.4. Trygghet i skolan. 

 

Av de elever som tagit del av min enkätundersökning känner sig övervägande elever sig 

väldigt trygga på skolan. Hela 62 stycken säger att de är trygga och 16 stycken att de är 

ganska trygga. fem elever säger att de inte känner sig så trygga, men ingen kryssar för 

alternativet för att de inte är trygga alls. 

 

Det är skönare hemma och så, det är så många barn. 

 

Det finns några i andra klasser som är dumma ibland. 

 

 

5.4.1 Någon att prata med. 

 

Det är viktigt att man känner att man har någon man kan prata med om det uppstår något som 

man behöver prata om. De flesta elever anser att de finns folk på skolan att prata med. 44 

stycken säger att de har många att prata med. 20 elever har några stycken som de känner att de 

kan öppna sig för, och prata om sina problem. 17 anser att de har en eller två stycken de litar 

på och kan prata om när de behöver och två elever berättar att de inte har någon som de kan 

anförtro sig till på skolan. 

 

Alla i hela skolan. 

 

Alla går inte att lita på. 

 

Bara en. 

 

Jag behöver aldrig prata om något jobbigt. 
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6. DISKUSSION 

 

6.1 Trivsel i klassen 

Det är viktigt att vi trivs i klassrummet och med våra klasskompisar eftersom det är här vi ska 

befinna oss dag ut och dag in i flera år. Jacobssen, Christiansen m.fl. (2004) säger att trygghet 

är betydelsefullt för att öka barnens välbefinnande. När de inte är trygga och trivs i miljön, är 

det heller inte lätt att lära. Om tankarna riktas mot oro för exempelvis utsatthet och mobbning, 

är det svårt att rikta koncentrationen på det skolarbete som pågår.  

Min undersökning visade att övervägande elever trivs bra eller till och med mycket bra. Men 

vi måste vara noga med att inte glömma bort de fåtal elever som faktiskt inte trivs. Det var två 

som inte tyckte sig trivas speciellt bra. Det som var mest intressant i resultatet kring trivseln i 

klassen var att de två elever som inte trivdes gick i samma klass. Ingen av dessa elever gav 

någon kommentar till varför de inte trivdes speciellt bra. Det är svårt att analysera i vad som 

är orsaken, det viktigaste är att vi inser att det finns elever som faktiskt inte trivs i sin klass 

och att vi som lärare arbetar aktivt med att förbättra trivsel, samhörighet och undervisning. 

Det är trots allt här barnet befinner sig största delen av sin dag. När det gäller frågan om 

kompisar i klassen, var det ingen som sa att de var helt utan vänner. De flesta svarade att de 

hade många vänner i klassen. Det var endast tre som svarade att den endast hade ett fåtal 

kompisar. Det kändes glädjande att resultatet visade att ingen tyckte sig vara utan vänner i 

klassen. Kommentarerna på denna fråga visade aldrig på att kompisar var något problem, det 

var mer ett förtydligande av att de inte ville vara kompis med alla. Det är väl något man måste 

acceptera tycker jag, vi kan inte vara kompisar med alla. Huvudsaken är att de respekterar och 

accepterar varandra som klasskamrater och inte är elaka mot varandra. Vilka de sedan väljer 

att skapa en närmare vänskap med måste vara deras egna val. 

 

6.1.1 Konflikter i klassen. 

Konflikter uppstår dagligen i skolan (Åberg, 1995). Konflikter behöver inte alltid vara 

negativ. Många tvister kan vi lära oss någonting av, ofta verkar de vara negativa i stunden, 

men efteråt kan vi se att det på ett annat sätt och kanske kan ett gräl till och med verka positiv. 

Jag tror att vissa gräl är nödvändiga, men det finns också mycket onödiga konflikter som 

skulle gå att undvika (Coloroso, 2004). 

De flesta som deltog i min undersökning tyckte att det sällan förekom bråk och konflikter i 

klassen. Det var dock nio elever som menade att det ofta förekom bråk och konflikter. Det är 

intressant att se hur olika eleverna som går i samma klass kan svara. Att vissa elever påstår att 

det i stort sätt aldrig uppkommer några bråk eller konflikter, medan andra påstår att det händer 

ofta. Skillnaden beror nog på att vi är olika som människor och tolkar saker olika. Ett bråk för 

någon är kanske inte ett bråk för någon annan. Vi tar olika allvarligt på saker och ting. Vi bör 

dock komma ihåg att konflikter är ett naturligt inslag i vår vardag och kan vara utvecklande i 

en positiv riktning. Dock finns det många onödiga negativa gräl som påverkar barnen negativt 

och tar upp koncentrationen från skolarbetet. Det är viktigt att hålla konflikterna på en bra 

nivå och försöka diskutera och lösa de problem som uppstår  
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När det gäller frågan ”Är någon i klassen dum mot dig?” var det relativt många elever som sa 

att så var fallet. Det var 16 stycken som svarade att det var någon som var dum mot dem. I de 

övervägande av fallen var det en eller två som var elaka, men i ett av fallen var det många 

som var dumma. Det här resultatet överraskade mig lite eftersom nästintill alla sa att de 

trivdes i klassen, samtidigt som de nu påstår att det finns klasskamrater som är dumma mot 

dem. Detta betyder för mig att de på något sätt accepterat att någon eller flera är dumma och 

behandlar dem illa. I detta fall är det viktigt att vi lärare ser detta och försöker få kontroll över 

läget så att det inte leder till mobbning. Vi kan givetvis inte få alla elever att bli jättebra 

kompisar. Men de kan sluta behandla varandra illa. Det jag tycker är viktigast att arbeta med 

inom skolan är empati, självförtroende, respekt, socialkompetens och konfliktlösning. Det är 

först när vi har detta vi kan fånga barnens fulla koncentration och nå de riktigt bra 

ämnesresultaten.  

Något som oroar eleverna är dock att någon ska skratta åt dem om de svarar fel. 35 elever av 

de 83 som svarat oroar sig ibland för detta. 7 elever oroar sig ofta för att bli skrattade åt och 2 

elever är alltid rädda för att de ska svara fel och bli skrattade åt. 26 elever säger att de sällan 

oroar sig över detta fenomen men att det förekommer någon gång ibland. Genom 

kommentarerna jag fått in ser jag tydligt en koppling till att osäkerheten och rädslan över att 

svara fel ökar när det gäller att prata engelska. Detta kan jag förstå eftersom det är ett annat 

språk och man har inte den tryggheten i språket som vi har naturligt i svenskan. Det är synd 

att elever ska behöva känna denna oro. Om vi lär eleverna respektera varandra så ska detta 

heller inte inträffa. Det är viktigt att se skillnaden mellan att skratta åt någon och med någon. 

Att skratta åt någon kan lätt kränka personen i fråga och skapa en känsla av misslyckande. 

När man skrattar med någon så är det en positiv upplevelse och man delar ett gott skratt 

tillsammans. 

 

6.2 Stämningen i klassen 

Trots att majoriteten av eleverna trivdes mycket bra i sin klass, visade mitt resultat att det 

fanns en del brister i stämningen. Denna fråga var den fråga som fick mest kommentarer i min 

undersökning. Och trots att de flesta elever tyckte det vad en god stämning så kommenterade 

de att det var för stökigt å mycket prat. Det är intressant att de som säger att stämningen är bra 

samtidigt kommenterar att det är pratigt och stökigt. Kanske stör detta inte alla elever, några 

kanske arbetar bättre i en ljudlig miljö, medan andra vill ha det tystare. Det är hela 22 elever 

säger att stämningen inte är så vidare bra, många förtydligar att det beror på att det är just 

pratigt och stökigt. En elev säger att stämningen rent av är dålig. Det är viktigt att vi arbetar 

med att förbättra detta och inte nöjer oss med att de flesta elever trivs i klassen, utan ser till att 

sträva efter att alla elever trivs med stämningen och arbetsmiljön. Hur man ska tillfredställa 

alla elevers behov och skapa de bästa inlärningsmiljöerna kan vara mycket svårt. Jag tror det 

kan vara till stor hjälp om man har grupprum att tillgå så man kan skapa en lite avskild och 

tystare miljö för de som behöver lugnt omkring sig för att de ska kunna koncentrera sig. 
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6.3 Lärarens inverkan 

I mitt resultat för jag fram att den största delen av eleverna trivs bra eller mycket bra med 

sin/sina lärare. Det är dock tre elever som skiljer sig från den uppfattningen. Två elever svarar 

att de inte trivs särskilt bra och en elev trivs inte alls med sin/sina lärare. Detta är en viktig 

fråga eftersom relationen mellan elev och lärare har stor betydelse för barnets utveckling och 

trivsel. Åberg (1994) skriver att det är mycket viktigt att ta sig tid att lära känna sina elever. 
Detta är något jag fullständigt håller med om. Andersson (1999) tar upp hur viktigt det är att 

även vi Lärare måste våga kliva ur lärarrollen och visa våra svagheter. Det är naturligt att vara 

trött och nere ibland. Läraren ska vara en mänsklig varelse som barnen inte ska upplevas som 

någon övermänniska som kan allt och inte har några som helst brister. Jag tycker inte det är 

något fel i att man som lärare ibland är ärlig och säger att man inte kan eller inte är riktigt 

säker på något som barnen frågar. Huvudsaken är att man försöker kolla upp det, gärna 

tillsammans med barnen och försöka ge dem ett så bra svar som möjligt. Om man skulle ha en 

dålig dag, vara trött, orolig eller ledsen över något är det bättre att berätta detta för barnen. De 

kommer ändå snabbt märka att något är fel. Det är då bättre att de vet varför och får en 

förståelse än att de endast ser lärarens svaghet och kanske då istället börjar testa gränserna.   

Kimber (2004) påpekar även att rutiner och förhållningssätt kan minska risken för att onödiga 

problem uppstår. Det är viktigt med en tydlighet så eleverna vet vad som är tillåtet och vad 

som är förbjudet. Man ser ofta hur lärares otydlighet skapar problem. Jag har sett hur barn 

ofta blir förvirrade när de får en tillsägelse om vad de inte ska göra istället för den tydlighet 

som ges om man istället ger en uppmaning om vad de ska göra. Detta är något som är viktig 

att tänka på för att skapa en tydlighet som resulterar i färre missförstånd. Något som även 

påverkar eleverna är våra förväntningar och vår syn på eleven, vilket Jacobsen (2004) 

poängterar i sin bok. Det här är för mig självklart. Samtidigt har jag en känsla att det för 

många andra inte alls är självklart. Jag hoppas forskningar och dess resultat kan få folk att 

tänka om. Det som jag är rädd för är att man ofta blir självblind oh kanske inte ser det tvivel 

och den misstro som finns för vissa elever, även att man försöker ha en positiv syn och tro på 

eleven, kanske underliggande tvivel håller tillbaka oss undermedvetet. 

 

 

6.3.1 Beröm och uppmuntran 
 

Kimber (2004) belyser hur viktigt det är med tydliga positiva uppmaningar istället för dessa 

så vanliga otydliga och negativa. Elever som städigt blir tillsagda kan känna sig misslyckade. 

Min undersökning visar att de flesta elever som svarat på min enkät känner att de ofta eller till 

och med alltid får uppmuntran och beröm av sina lärare 24 elever kände att de alltid fick 

uppmuntran och beröm och hela 48 sa att de ofta fick det. Jag tyckte detta var positiva siffror 

och glädjes över detta, ända tills man riktar synen åt den minoriteten som faktiskt inte kände 

att det fick särskilt mycket beröm eller uppmuntran. Det var 10 elever som skrev att de sällan 

fick beröm eller uppmuntran och en elev som aldrig kände att hon fick beröm eller 

uppmuntran. Även att majoriteten kände att läraren uppmuntrade och trodde på dem så är det 

11 elever för mycket som känner att de saknas tilltro, beröm och uppmuntran. Det är också 

intressant att den tjej som sa sig aldrig få någon uppmuntran eller beröm tidigare svarat att 

hon inte trivs så bra med sin lärare. Det känns som det är något som inte fungerar riktigt bra 

mellan denna elev och lärare. Det är synd att det finns elever som känner så här och jag tror 

det är svårt att trivas, vara trygg och prestera bra om du som elev inte trivs eller känner dig 
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trodd på av din lärare. En kommentar jag fick på min enkät under just denna fråga tyckte jag 

var intressant och jag tror att många lärare kan känna sig lite träffade ”Rättar och går ifrån.” 

Jag kan själv känna igen denna känsla, när man själv var elev. Läraren verkar stressad, rättar å 

går vidare till nästa. Man får ingen respons eller bekräftelse på om det man gjort är bra. Inte 

mer än de rätt eller fel markeringar man får i sin bok eller på sitt papper. Jag tror det är viktigt 

att vi lärare tar oss tid och säger något till eleven när vi varit där och rättat. En liten förklaring, 

beröm, uppmuntran och visar att vi stöttar och tror på eleven. När eleven känner tillit till sin 

lärare och känner att vi stöttar och tror på dem tror jag de kommer både må och prestera 

bättre. Andersson (1999) skriver att elever som blir uppmuntrade och sedda presterar bättre än 

de elever som inte får denna positiva uppbackning. Lärare måste därför bli bättre på att 

fokusera på barns styrkor och färdigheter. Att tro på barnen och få dem att tro på sig själva 

kommer att gynna deras lärande och höja deras prestationer  
 
 

6.3.2 Lärarnas lösning av konflikter 
 

Det är viktigt att man inte är rädd för de konflikter som uppstår utan hjälper barnen att hitta 

positiva vägar ut konflikten, så att båda parter blir nöjda. När konflikterna går till styr kan det 

hela övergå till mobbning. Coloroso (2004) När eleverna i min undersökning blev tillfrågade 

om lärarna hjälper till att lösa konflikter som uppstår är majoriteten överens om att lärarna är 

duktiga på att hjälpa till med konfliktlösningen. Det är sex elever som säger att det är sällan 

de får hjälp av lärare medan de resterande är överens om att lärarna nästan alltid hjälper dem 

att lösa de konflikter som uppstår. Det känns som ett relativt bra resultat, men fortfarande 

finns det elever som känner att det inte är tillräckligt, så det kan bli ännu bättre. Det viktigaste 

är att försöka stoppa konflikter och smågräl i tid innan de hinner växa sig större och bli till 

mobbning och kränkande behandling. 

 

6.4 Tryggheten i skolan 

Christiansen m.fl. (2004) säger att trygghet är betydelsefullt för att öka barnens 

välbefinnande. När de inte är trygga och trivs i miljön, är det heller inte lätt att lära. Om 

tankarna riktas mot oro för exempelvis utsatthet och mobbning, är det svårt att rikta 

koncentrationen på det skolarbete som pågår. Många lärare verkar inte se orsakerna bakom ett 

dåligt lärande och bristande koncentration. Ofta tror man att problemet ligger hos barnet, men 

det kan ofta vara mer komplicerat. Det kan vara en tuff hemma miljö eller man är mobbad i 

skolan Åberg, (2004). Jag tror det är viktigt att vi som lärare hela tiden har detta i baktanke, 

att tänka på orsaken till ett beteende är mycket viktigt. Varför reagerar eleven så här, vad är 

det för orsak till problemet? I min undersökning är det 5 elever som inte känner sig speciellt 

trygga. Trots att majoriteten är trygg så måste vi koncentrera oss på att det finns elever som 

inte alls är lika trygga och det är något vi måste arbeta aktivt med för att skapa en trygghet 

även för dem. En elev kommenterar sitt svar med att det finns några i andra klasser som är 

dumma ibland. Det här är mycket viktigt, det visar att vi som lärare måste samarbeta. Det 

räcker inte med ett gott klimat och en trygg stämning i klassen utan eleverna måste även 

känna sig trygga på skolgården och till och från skolan. För det är som Ansdersson (1999) 

säger, att barn ska inte behöva gå till skolan med en rädsla för att bli mobbningsoffer, skolan 

är en plats som borde vara social och trygg, en positiv upplevelser med många nya kamrater 

och utmanande och inspirerande jakt efter kunskap. 
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6.4.1 Någon att prata med. 

Samhörighet i grupper är livsnödvändigt för oss människor. Vi ser inte oss själva klart om vi 

inte har någon annan att spegla oss i och utvecklas tillsammans med. I relation till andra 

människor får vi ta del av livet självt både på gott och ont (Svedberg & Zaar, 1988). Vänner 

är viktigt för vårt välbefinnande och det är skönt att ha någon att prata med speciellt när livet 

känns lite svårt. När eleverna har det jobbigt och är bekymrade, har de då någon på skolan att 

prata med? Detta var något som jag undrade över i min undersökning. Resultatet visade att 

den största delen(64) av eleverna känner att de har relativt många att prata med. 17 elever 

skriver at de har en eller två att anförtro sig till. Två elever har ingen de känner att de kan tala 

om allting med och öppna sig för när något känns jobbigt. En av dessa två säger sig dock inte 

behöva prata om saker och ting utan klarar sig bra på egen hand. Så denna elev verkar inte se 

det som ett problem i dagsläget. Men kanske kommer det en dag då han/hon behöver prata om 

något som hänt, frågan är då om det blir ett problem? Det är något som är svårt att säga såhär 

på förhand.  Svaren på frågan ” Har du någon du känner att du kan prata med i skolan när du 

behöver det?” skiljer sig mycket. Kommentarerna jag fått är allt från ”Alla på skolan” till ”Jag 

behöver aldrig prata om något jobbigt”. Det kan vara så att eleverna tolkat frågan på olika sätt 

eller att de bara har en helt skild syn och uppfattning när det gäller att behöva prata om saker 

och om vilka saker. Det är viktigt att synliggöra för barnen att det är okej att må dåligt och ha 

det jobbigt en gång ibland, det är inget man bör skämmas över. Det är bra att ha en vän att 

prata med, eftersom det oftast känns bättre när man har fått berätta och sätta ord på känslorna 

till någon som lyssnar och försöker förstå.  
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8. BILAGOR 
 

 

8.1 Frågeenkät kring hur elever trivs i sin klass. 

 

Jag arbetar just nu med mitt examensarbete och gör en undersökning och hur eleverna 

uppfattar sin klassrumsmiljö. Denna frågeenkät lämnar jag ut till fyra olika klasser för att få 

reda på hur stämningen i klassen är, om ni känner er trygga, respekterade och uppmuntrade av 

varandra. Svaren är anonyma och inga namn kommer nämnas. Det sammanfattande resultatet 

kommer att redovisas i mitt slutliga examensarbete.  

 

Klass:  

  3  

  4 

 

Kön:  

  Tjej   

  Kille 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ __ _ _  __  __ _ 

 

1. Hur trivs du i din klass? 

 

  Jättebra 

  Bra 

  Inte så bra 

  Dåligt 

 

Kommentar:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

 

2. Har du kompisar i klassen? 

 

  Många 

  Några stycken 

  Ett fåtal 

  Ingen 

 

Kommentar:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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3. Är det någon i klassen som är dum mot dig? 

 

  Många 

  Några stycken 

  En eller två 

  Ingen 

 

Kommentar:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. Vad tycker du om stämningen i klassen? 

 

  Jättebra 

  Bra 

  Inte så bra 

  Dålig 

 

Kommentar:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

 

5. Uppstår det ofta bråk och konflikter i klassen? 

 

  Alltid 

  Ofta 

  Sällan 

  Aldrig 

 

Kommentar:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

 

6. Hur trivs du med din/dina lärare? 

 

  Jättebra 

  Ganska bra 

  Inte så bra 

  Dåligt 

 

Kommentar:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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7. Känner du att du får beröm och uppmuntran av din/dina lärare? 

 

  Alltid 

  Ofta 

  Sällan 

  Aldrig 

 

Kommentar:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

 

8. Hjälper din/dina lärare till att lösa konflikter som uppstår 

 

  Alltid 

  Oftast 

  Inte så ofta 

  Aldrig 

 

Kommentar:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

 

9. Har du någon du känner att du kan prata med i skolan när du behöver det? 

 

  Många 

  Några stycken 

  En eller två 

  Ingen  

 

Kommentar:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

 

10. Känner du dig trygg i skolan 

 

  Ja mycket trygg 

  Ganska trygg 

  Inte så trygg 

  Nej inte trygg alls 

 

Kommentar:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 



31 

 

 

 

11. Är du rädd för att någon ska skratta åt dig om du skulle svara fel? 

 

  Alltid 

  Ofta 

  Sällan 

  Aldrig 

 

Kommentar:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

      

  Tack för din medverkan! 

 

 


