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Sammandrag 
 
Syftet med detta examensarbete var att ur ett elevperspektiv belysa hur skolpersonalens 
bemötande uppfattas av elever i två olika skolor. 112 elever från år 4-6 och år 9 deltog i 
undersökningen. Metoden var tvåfaldig och bestod av en kvantitativ enkätundersökning med 
en komparativ redovisningsdel. Resultatet av undersökningen visar att drygt en tredjedel av 
alla elever anser att de sällan eller aldrig får påverka och planera sitt skolarbete. 65 procent av 
eleverna i år 4-6 och 50 procent i år 9 anser att det finns ”dåliga” regler på skolan. De regler 
som eleverna tycker är dåliga är de regler som eleverna oftast bryter mot. 25 procent av 
eleverna i år 4-6 och 10 procent av eleverna i år 9 anser att läraren alltid lyssnar på dem. 
Ungefär 10 procent av eleverna i undersökningen anser att de dagligen eller några gånger i 
veckan blivit orättvist behandlade av någon vuxen i skolan. Resultatet av vår undersökning 
mynnar ut i en diskussion kring skolans utformning. Är den borgerliga skolpolitiken med 
”hårdare tag” rätt sätt att bemöta eleverna? Vi finner stöd i aktuell forskning och den svenska 
läroplanen som talar för att skolan istället ska bygga på empati och demokrati. De regler i 
skolan som eleverna anser är ”bra” handlar om att behandla sig själv, andra och närmiljön väl. 
Det kan tolkas som att även de ger uttryck för att de värnar om empatin i skolan. 
 
Nyckelord: Lärares bemötande, ledarstil, inflytande, trivselregler, respekt och relationer ur ett 
elevperspektiv. 
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Inledning 
 
Via media får vi ofta ta del av hur elever uppför sig mot lärare och mot varandra, vanligen 
fokuserar man på elever som uppträder illa mot andra elever och lärare, till exempel genom 
förolämpningar och mobbing. Sällan eller aldrig får vi information genom media om hur 
lärare uppträder mot elever. De studentuppsatser som handlar om lärares bemötande av elever 
utgår ofta från ett vuxenperspektiv, det vill säga hur lärarna tycker att de bemöter eleverna 
eller hur en observatör uppfattar bemötandet. Betydligt färre uppsatser utgår från ett 
elevperspektiv. Ett bidrag till den senare kategorin är vår uppsats där elever tillfrågas hur de 
upplever att de blir bemötta av vuxna i skolan. Genom att se på omvärlden ur elevers 
perspektiv gör man det möjligt att öka förståelsen och känna empati med eleverna. Lärare i 
skolan måste vara öppna för elevernas synpunkter samt respektera och visa empati för att 
kunna förvänta sig detsamma från eleverna. Ordspråket ”behandla andra såsom du vill bli 
behandlad själv” måste gälla även mellan lärare och elever.  
 

Democracy has to be learned, autocracy can be imposed.1 
 
Demokrati måste läras in, envälde kan påtvingas. Om detta stämmer torde det vara självklart 
att barn från början ska mötas av empati och demokrati eftersom Sverige är ett demokratiskt 
land och vill fortsätta vara det. Skolan skall bygga på demokrati, vilket den också gör enligt 
en svenska läroplanen. Trots detta anser 40 procent av eleverna i vår undersökning att de 
sällan eller aldrig får vara med och påverka sitt skolarbete och rapporter från Skolverket visar 
att elevinflytandet i skolorna borde förbättras. Samtidigt anser de borgerliga skolpolitikerna 
att elevinflytandet i skolan borde minskas och att fler och hårdare regler borde införas. Är 
fler och hårdare regler och minskat elevinflytande rätt väg att gå för att förändra skolan? Det 
kommer vi att diskutera på i den här uppsatsen. Uppsatsen berör flera aktuella ämnen som är 
av intresse för blivande och verksamma lärare, de undersökta skolorna och andra vetgiriga. 
 
Syfte  
 
Studien syftar till att ur ett elevperspektiv belysa hur skolpersonalens bemötande uppfattas av 
elever i två olika skolor, med inriktning på inflytande, respekt, trivsel och relationer. Detta 
ger en frågeställning som lyder: 
 
Hur uppfattar elever i år 4-6 på Granskolan och elever i år 9 på Sjöskolan bemötandet från 
skolpersonalen, med fokus på inflytande, respekt, trivsel och relationer? 
 
Metod 
 
För att uppnå syftet har vi låtit elever i år 4-6 på Granskolan och år 9 på Sjöskolan svara på 
enkätfrågor som berör skolpersonalens bemötande (namnen på skolorna är fiktiva). Vi har 
valt att använda oss av en kvantitativ metod och som bas ligger en enkätundersökning. 
Elevernas svar sammanfördes till diagram och tabeller, där skillnaderna och likheter mellan 
flickor och pojkar i de olika åldersgrupperna redovisas, metoden är i denna del komparativ. 
Alla utom en fråga hade givna svarsalternativ och fyra frågor hade givna svarsalternativ med 
möjlighet att ge exempel. En fråga hade enbart öppet svarsalternativ där möjligheten att 
lämna ytterligare information gavs. 

                                                 
1 Lewin, K. i Svedberg, L. (2007), Grupp-psykologi, Studentlitteratur, s. 312. 
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För yngre barn är det lämpligt att använda andra insamlingsmetoder än enkät, till exempel 
intervjuer. Problemet med att använda olika datainsamlingsmetoder är att det försvårar 
möjligheten att kunna jämföra svar från olika informantgrupper.2 För att möjliggöra en 
jämförelse mellan två olika åldersgrupper har vi valt att enbart använda oss av 
enkätundersökning och att utforma enkätfrågor som passar båda åldersgrupperna. Att 
undersökningen utfördes med elever i olika åldrar var ett medvetet val, som beror på att vi 
antog att vi skulle få olika svar beroende på elevernas ålder och kön. 

Urval 
Antal elever som deltog i undersökningen var 112. Från Granskolan, år 4-6 var 15 flickor och 
23 pojkar. Från Sjöskolan, år 9 var 29 flickor och 45 pojkar. Granskolans elever bor 
huvudsakligen i närbelägna villa- och lägenhetsområden medan upptagningsområdet för 
Sjöskolan sträcker sig över hela kommunen, vilket innebär att många elever bor på 
landsbygden.  

Uppbyggnad av enkät 
Enkätfrågorna bygger på Skolverket rapport Attityder till skolan 2006 från elever i år 4-6 och 
år 7-9.3 I rapporten finns liknande frågor som dem vi ställt. Till exempel; ”Känner du dig 
mobbad eller trakasserad av någon av dina lärare”, ”Finns det lärare i skolan som du är rädd 
för”4 och ”Hur ofta brukar du vara med om att någon lärare behandlar dig illa eller orättvist”. 
Utöver det ligger Arbetslivsinstitutets rapport Arbetsmiljön i skolan och välbefinnande ur ett 
elevperspektiv (2000)5 samt Granskolans självvärdering för eleverna inför utvecklingssamtal 
till grund för enkätfrågorna. Ytterligare stöd för att utforma frågorna hittade vi i rapporten, 
Yngre elevers attityder till skolan 2003 - hur elever i årskurs 4-6 upplever skolan. I rapporten 
beskrivs vad man ska tänka på när man vänder sig till barn i år 4-6 med frågor i en 
undersökning. Där framgår det att det är viktigt att ”frågorna och svarsalternativen är klara 
och tydliga, okomplicerade och enkelt formulerade. Frågorna, liksom svarsalternativen bör 
vara meningsfulla och relevanta för barnets egna upplevelser eller kunskaper.” För att 
undvika att barnen gissar bör man använda sig av svarsalternativet “vet inte”.6  

Etiska ställningstaganden 
Vi har arbetat för att uppfylla de fyra punkterna under individskyddet. Individskyddet, där 
individen ska skyddas mot ”otillbörlig insyn” och de inte får ”utsättas för psykisk eller fysisk 
skada, förödmjukelse eller kränkning”. Individskyddet är uppdelat i fyra delar: Informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.7 Informationskravet som innebär att de 
berörda personerna ska informeras om den aktuella forskningens syfte. Samtyckeskravet 
innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att bestämma om sin medverkan, det 
innefattar alla ifrån rektorn till läraren och dess elever. Konfidentailitetskravet innebär rätten 

                                                 
2 Skolverket, Yngre elevers attityder till skolan 2003 - hur elever i årskurs 4-6 upplever skolan, 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1377, s. 14. 
3 Skolverkets rapport Attityder till skolan 2006, ”Frågor och svar – Elever i årskurs 4-6”, 
http://www.skolverket.se/content/1/c4/91/19/elever_young_version.pdf. ”Frågor och svar – Elever i årskurs 7-9 
och gymnasieskolan”. http://www.skolverket.se/content/1/c4/91/19/elever_old_.pdf. 
4 Skolverkets rapport Attityder till skolan 2006, ”Frågor och svar – Elever i årskurs 4-6”, fråga 21 B, ”Frågor och 
svar – Elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolan”, fråga 24 A, ”Frågor och svar – Elever i årskurs 4-6”, fråga 27 E 
5 Häggqvist, S. för Arbetslivsinstitutet, (2000:1), Arbetsmiljön i skolan och välbefinnande ur ett elevperspektiv, 

http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/4253/1/ah2000_01.pdf, s. 11. 
6 Skolverket, Yngre elevers attityder till skolan 2003 - hur elever i årskurs 4-6 upplever skolan, s. 14. 
7 Pripp, O. (1999) ”Reflektion och etik” i Kaijser, L. och Öhlander, M. (red.) Etnologiskt fältarbete, 
Studentlitteratur, s. 51. 

 7



till anonymitet, det gäller skolor och individer. Det sista kravet är nyttjandekravet där 
uppgifter insamlade av enskilda personer i forskningssyfte får inte användas/utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften.8 Skolorna och eleverna i uppsatsen 
är anonyma även om vi vet vilka skolorna är.  

                                                

 
För elever i år 4-6 krävdes tillstånd av föräldrar och elever för att eleven skulle få delta i 
undersökningen. Vi försåg klassläraren i respektive klass med enkätfrågorna och ett följebrev 
som de delade ut till eleverna att ta hem för påskrift. I brevet bad vi om tillstånd att 
genomföra enkätundersökningen.9  

Genomförande 
Enkätundersökningen genomfördes under november 2008. Vid undersökningstillfället gav vi 
instruktioner till eleverna om enkätens utformning och svarsalternativen, vi uppmanade dem 
att svara sanningsenligt. Vi närvarade under undersökningstillfället och svarade på elevernas 
frågor.10 

Metoddiskussion 
Inför enkätundersökningen genomfördes en pilotstudie där elever från olika årskurser deltog 
och lärare fick lämna synpunkter. Syftet med studien var att testa enkätfrågorna. Runa Patel 
och Bo Davidson skriver i Forskningsmetodikens grunder: ”En pilotstudie använder vi i de 
fall där vi behöver prova en teknik för att samla information eller pröva en viss uppläggning. 
En pilotstudie genomförs på någon grupp som i väsentliga avseenden motsvarar den 
egentliga undersökningsgruppen”.11 Pilotundersökningen bidrog till vissa ändringar av 
enkätfrågorna. Den slutsats vi dragit efter att ha genomfört den slutgiltiga 
enkätundersökningen på våra informanter är att vissa frågor givetvis kunde ha varit 
annorlunda formulerade och att vissa frågor saknades. Vi vill också poängtera att de 
slutsatser vi drar i diskussionskapitlet bygger på våra egna tolkningar av den behandlade 
litteraturen och de genomförda enkäterna.   
 
Antalet tillfrågande elever är inte tillräckligt stort för att dra långtgående generella slutsatser 
över elever åsikter i allmänhet utan kan ses mer som en fingervisning.  

 
8 Pripp, O. i Kaijser, L. och Öhlander, M. (red.) (1999), s. 51. 
9 Se bilaga 1. 
10 Se bilaga 2. 
11 Patel, R. och Davidson, B. (2003), Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, s. 58. 
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Bakgrund 
 
Tidigare forskning 

Demokrati 
Svedberg beskriver i boken Grupp-psykologi en studie av Kurt Lewin hur en grupp 10-
åringar möts av tre olika ledare, en abdikerad, en auktoritär och en demokratisk ledare. 
Genom studien visade det sig att genom det abdikerade ledarskapet blev gruppmedlemmarna 
otrygga, hade låg arbetsmoral och många konflikter skapades i gruppen. Det auktoritära 
ledarskapet ledde inom gruppen till likgiltiga och osjälvständiga individer, ögontjänare 
skapades och självhävdelsen bland barnen blev stor. Genom det demokratiska ledarskapet 
skapades istället en ”vi-känsla”, barnen kände sig trygga och delaktiga, man såg en högre 
grad av tolerans samt initiativ- och ansvarstagandet blev större.12  
 
Hela det svenska samhället är byggt på demokrati, även skolan står på en demokratisk bas, 
vilket läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 
94, ger uttryck för. I läroplanen står, under avsnitt ”Skolans värdegrund och uppdrag”, 
följande; ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund”13 och under avsnitt 
”Normer och värden”, att ”Alla som arbetar i skolan skall […] visa respekt för den enskilda 
individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt”.14 Vidare 
står det i läroplanen under rubriken Rättigheter och skyldigheter:  
 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 
grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i 
demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i 
samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 
Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen 
och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin 
förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 15  

 
Eleverna ska med andra ord ha ett konkret inflytande över verksamheten i skolan för att 
förbereda sig för livet. Vidare menar Skolverket att ”Skolan skall vara öppen för skilda 
uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga 
ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.”16 
 
I Barnombudsmannens årsrapport 2003, Vem bryr sig? visar det sig att ”drygt 30 procent inte 
[är] nöjda med sitt inflytande i skolan”. Det visar sig även att elever i de tidigare åren17 anser 
sig ha mer inflytande än de äldre eleverna18 anser sig ha.19 Skolverket framhåller i Lpo 94, 
under avsnitt ”Elevernas ansvar och inflytande”, att ”Skolan skall sträva efter att varje elev 
[…] successivt utövar ett allt större inflytande över sitt lärande”.20 

                                                 
12 Lewin, K. i Svedberg, L. (2007), s. 312f. 
13 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94. 
14 Skolverket, Lpo 94.   
15 Ibid.  
16 Ibid.  
17 Barnombudsmannen, Vem bryr sig? Barnombudsmannens årsrapport 2003, 
http://www.bo.se/Files/publikationer,%20pdf/vem_bryr_sig2003.pdf, år 3 och 4.  
18 Ibid. år 8 och 9. 
19 Ibid. s. 18. 
20 Skolverket, Lpo 94. 
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Susanne Häggqvist har för Arbetslivsinstitutet skrivit rapporten Arbetsmiljön i skolan och 
välbefinnande ur ett elevperspektiv där bland annat frågan ”Tycker ni att ni kan påverka 
arbetet i skolan?” ställdes till elever i år 7-9. Svaret visar ett snitt på 4,3 på en skala från 1-8 
där 1 står för nej, inte alls och 8 för ja, mycket, det vill säga eleverna anser de till viss del kan 
påverka.21 I Häggqvists rapport, lyfts en internationell studie fram där Sverige deltar, Health 
Behaviour in School-Aged Children - WHO Collaborative Study. Studien pekar på att elever 
upplever att de har mindre att säga till om i skolan ju äldre de blir.22 Häggqvist ger en möjlig 
förklaring till detta, hon menar att elevernas ”förväntningar på inflytande ökat snabbare än 
den faktiska möjligheten”.23  
 
Åsa Bartholdsson återger i sin bok Den vänliga maktutövningens regim en 6-årig flickas syn 
på sin egen möjlighet att påverka sin situation i förskola och skola. Bartholdsson kallar henne 
Ellen. 
 

Ellen: ”Man fick bestämma på dagis, vad man skulle göra, hela tiden, 

nästan.” 

Åsa: ”Får man inte det här?” 

Ellen: ”Nej, och man behövde inte vara med om man inte ville.” 

Åsa: ”Men tycker du att man skulle slippa göra saker om man inte vill, 

alltså?” 

Ellen: ” Ja, det tycker jag!” 

Åsa: ”Men om du säger det till fröknarna då?” 

Ellen: ”Nej!” 

Åsa: ”Varför inte det då?” 

[Ellen himlar med ögonen och svarar bestämt]: 

Ellen: ”Jag säger ju det, men man får inte!” 

Åsa: ”Nej…?” 

Ellen: ”Man får inte bestämma själv, det är bara så. Och det är tråkigt, 

att inte få bestämma själv vad man ska göra!” 

Åsa: ”Tror du att man får bestämma mer i skolan?” 

[Ellen tittar förvånat på mig och svaret kommer rappt]: 

Ellen: ”Nehej, du! Där får man bestämma mindre!”24 

  

                                                 
21 Häggqvist, S. (2000:1), s. 37. 
22 Ibid. s. 27. 
23 Ibid. s. 2. 
24 Bartholdsson, Å. (2008), Den vänliga maktutövningens regim – om normalitet och makt i skolan, Liber AB, s. 
77f. 

 10



Ellens uppfattning är med andra ord att ju äldre man blir desto mindre har man att säga till 
om i skolan. Bartholdsson menar att Ellens syn på att bli stor inte handlade om mer 
självständighet utan var förenat med att ”inordna sig i ett auktoritetssystem”25, vilket istället 
ledde till mindre självständighet.26 
 
I artikeln ”Barn är människor med egna rättigheter” som publicerades på Rädda Barnens 
hemsida och i Göteborgsposten, uttalar sig Inger Ashing och Cecilia Modig, Rädda Barnen 
på följande sätt om elevers möjlighet att påverka: ”Rädda Barnen menar att om skolan ska 
kunna följa skollagens krav att verka för demokrati så behövs det mer och inte mindre 
elevinflytande. Skolverkets inspektioner visar också att mer än varannan skola behöver 
förbättra elevernas inflytande över sitt lärande”.27  

Att lyda 
”Lydnad – dygd eller fara?” Detta frågar sig Marta H Cullberg, författare till kapitlet ”Hur 
vårt inkännande kan manipuleras” i boken Empati. Hon lyfter fram ett klassiskt experiment 
som gjordes i Amerika på 60-talet, där vanliga amerikaner bads delta i ett 
inlärningsexperiment. De skulle ge en försöksperson elektriska stötar när personen sa något 
fel i den inlärda texten. Efter varje gång försökspersonen, som egentligen var en 
skådespelare, sa något fel bads personen att öka strömstyrkan. 60 procent av personerna som 
var med i experimentet gick med på att öka strömstyrkan till en strömstötsnivå som skulle ha 
varit dödlig efter övertalning från försöksledaren. Genom att ta upp detta experiment vill 
Cullberg göra läsaren uppmärksam ”på vad krav på lydnad kan åstadkomma. Dessa vanliga 
personer åsidosatte sin empatiska kapacitet för att uppfylla försöksledarens krav. De 
underkastade sig en auktoritet”. Genom att enbart lyda auktoriteten tog de inte själva ansvaret 
för den order som gavs.28 
 
Cullberg gör en koppling från experimentet ovan till genomförandet av nazisternas 
utrotningsplaner av judarna i Tyskland under andra världskriget. I Tyskland var under den 
här tiden skolan och hemmen mycket auktoritära med sträng lydnadsfostran. Människor var 
skolade till att lyda överheten och ”gjorde bara sitt jobb” när de gasade ihjäl miljontals 
människor och ansåg sig själva inte ha ansvar i detta. Cullberg menar att detta exempel kan 
ge oss insikt om vikten av att ta ansvar över sina egna handlingar och skriver; ”Kanske kan 
detta exempel lära oss att vi faktiskt alltid är ansvariga själva, ansvariga också för att vi 
underkastar oss, för att vi lyder!”29 Cullberg lyfter fram att de skandinaviska skolorna har 
genomgått en förändring i synen på det auktoritära, vilket innebär att eleverna har 
möjligheter att ifrågasätta auktoriteter i dagens skolor.30 Ur Skolverkets rapport Vem tror på 
skolan? Attityder till skolan 1997 framkommer att man i början av 60-talet stärkte 
elevinflytandet och de demokratiska tankarna i skolan för att för att trygga den demokratiska 
framtiden i Sverige. ”Genom att det uppväxande släktet övades i demokratiskt 
beslutsfattande skulle de också lära sig att omfatta demokratiska värderingar.”31 Att 
ifrågasätta ”sanningar” kan enligt Cullberg ”medföra en bättre möjlighet att bibehålla ett 

                                                 
25 Bartholdsson, Å. (2008), s. 78. 
26 Ibid. s. 78. 
27 Ashing, I. Modig, C. 2008-11-18, ”Barn är människor med egna rättigheter”, 
http://www.rb.se/press/debattartiklar/Pages/Barn-ar-manniskor-med-egna-rattigheter.aspx. 
28 Cullberg, M. H. (1992) ”Hur vårt inkännande kan manipuleras” i Empati Känna, förstå och växa, Almer, B. 
Durnhofer, A-M. (red.) Almqvist & Wiksell Förlag, s. 46f. 
29 Ibid. s. 47. 
30 Ibid. s. 36ff. 
31 Skolverket, (1998), Vem tror på skolan? Attityder till skolan 1997, 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=345.  
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empatiskt perspektiv inför konflikter”. Empati ”är en av de viktigaste bromsarna mot 
destruktiva handlingar”, menar Cullberg.32   

Empati 
Inga Sylvander är författare till kapitlet ”Vad menar vi med empati?” ur den ovan nämnda 
boken Empati och menar att empati inte utvecklas i auktoritära miljöer. Sylvander tar upp 
Ulla Holms forskning om utvecklingen av empati hos medicinestuderande, vilken visar att 
många som söker sig till läkarutbildningar hyser en god empatisk förmåga. Trots att denna 
förmåga behövs inom läkaryrket visar Holms forskning att empatin hos läkarstuderande ofta 
försämras under utbildningen. Sylvander menar att det finns många tänkbara orsaker till detta 
men tar upp den orsak som Holm betonar, vilken är att medicinestudierna ofta är auktoritärt 
styrda och pressande.33 Ett annat yrke som också fordrar empati är läraryrket. Sylvander 
menar att ”Empatin utvecklas bäst med den pedagogik som inte ser eleverna som en tom 
burk som ska fyllas med värdefull kunskap, utan som utgår från att den studerande är en 
tänkande och kännande individ med unika egna kunskaper och erfarenheter som skall 
integreras med det nya stoffet”.34 
 
För att utveckla empati eller att behålla sin empatiska förmåga måste man enligt Sylvander 
själv befinna sig i en empatisk miljö. Därför är det särskilt viktigt att alla som arbetar med 
barn och ungdomar har en väl utvecklad empatisk förmåga. Hon menar att de vuxnas 
konfliktlösning inte ska ske genom auktoritär kontroll utan genom engagemang och 
empatiskt handlande.35 Roger Fjellström skriver i boken Lärarens yrkesetik att den relation 
lärarna har till eleverna liknar den relation som eleverna har med sina föräldrar. En sådan 
omsorg som innefattar de värden och normer som kännetecknar relationen mellan ett barn 
och en vuxen går under namnet ”omsorgsetik”. Omsorgsetiken karakteriserar av ett ansvar 
och ”personligt, långsiktigt och helhetligt engagemang gentemot dem man har omsorg om.”36  
Många är vi som känner till att barn inte gör som vi säger, utan som vi gör och Sylvander 
applicerar detta även på vuxna. När vuxna undervisas menar hon att ”Vi lär oss ofta mer 
genom våra undervisares handlingar än vad de säger”.37 När man som vuxen ska utveckla sin 
empatiska förmåga bör man enligt Sylvander ”få möjlighet att granska och bearbeta egna 
känslor och reaktioner och lära sig förstå samspelet mellan den egna hållningen och 
andras”.38 Att barn och ungdomar utvecklar sin empati är viktigt på många sätt.39 
  

Vi behöver empati främst för att få lättnad i våra egna och andras bördor. Att 
utveckla och stödja barns empatiska förmåga är på sikt den kanske viktigaste 
fredsfaktorn. Men empati behövs också för att uppleva glädjen helt och fullt. 
Delad sorg är halv sorg, delad glädje är dubbel glädje.40 

 

                                                 
32 Cullberg, M. H. (1992), s. 36ff. 
33 Sylvander, I. (1992), ”Vad menar vi med empati?” i Empati Känna förstå och växa, Almer, B. Durnhofer, A-
M. (red.) Almqvist & Wiksell Förlag. s. 10f. 
34 Ibid., s. 21. 
35 Ibid., s. 22. 
36 Fjellström, R. (2006), Lärares yrkesetik, Studentlitteratur, s. 68. 
37 Sylvander, I. (1992), s. 22. 
38 Ibid., s. 22. 
39 Ibid, s. 10ff. 
40 Ibid., s. 23. 
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Även utifrån Lpo 94 finns belägg för att arbeta med empati i skolan. Exempelvis under 
avsnitt ”Normer och värden”:  
 

Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och 
uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och 
personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd 
från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 
medverkar till att bistå andra människor.41 

 
Vidare står det under rubriken ”God miljö för utveckling och lärande”: 
 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall 
sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 
och lust att lära. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, 
men även skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan 
få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som 
det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.42 

 
Det finns flera undersökningar om elevers upplevelser av skolan. Bland annat 
Barnombudsmannens årsrapport 2003, Vem bryr sig, med huvudtemat barns rätt att komma 
till tals, Skolverket rapport Attityder till skolan 2006, Frågor och svar – Elever i årskurs 4-6, 
7-9 och gymnasieskolan och Skolverket rapport Relationer i skolan - en utveckling eller 
destruktiv kraft. Dessa beskrivs nedan. 
 
Barnombudsmannens rapport Vem bryr sig, visar att ”många barn och unga i Sverige lever 
ett gott liv och har det både materiellt och socialt mycket bra. […] Barn är i det stora hela 
mycket nöjda med sin tillvaro”. Men rapporten visar också att det är stor skillnad mellan barn 
som har det bra och barn som på något sätt är utsatta. Barnen i undersökningen har till viss 
del en ömsesidig vilja, ”oavsett barns olika förutsättningar så finns det vissa gemensamma 
önskemål. Barn vill bli lyssnade till och tagna på allvar”. Barnombudsmannen menar att 
vuxna ofta glömmer bort att lyssna på barnen och att vi måste bli bättre på det.43  
 
Skolverket, Attityder till skolan 2006, visar att 6 procent av eleverna i år 4-6 anser att de 
dagligen eller några gånger i veckan känt sig orättvist behandlade av lärare eller andra vuxna i 
skolan44 och 13 procent av eleverna i år 7-9 anser att de ofta blivit orättvist behandlade av 
lärare eller andra vuxna i skolan.45 Barnombudsmannen hänvisar till en annan rapport från 
Skolverket, Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft, där 4 procent av elever 
i år 5 anser att de ofta eller flera gånger blivit illa behandlade av vuxna i skolan och 
motsvarande siffra för elever i år 8 är 7 procent.46 

                                                 
41 Skolverket, Lpo 94. 
42 Ibid. 
43 Barnombudsmannen, Vem bryr sig? Barnombudsmannens årsrapport 2003,  
http://www.bo.se/Files/publikationer,%20pdf/vem_bryr_sig2003.pdf, s. 4. 
44 Skolverket, Attityder till skolan 2006, ”Frågor och svar – Elever i årskurs 4-6”, fråga 26 A. 
45 Skolverket, Attityder till skolan 2006, ”Frågor och svar – Elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolan”, fråga 
21A. 
46 Skolverket (2002) Relationer i skolan - en utveckling eller destruktiv kraft, 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1061, s. 13. 
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Regler 
Jesper Juuls bok Här är jag! Vem är du? Om närvaro, respekt och gränser mellan vuxna och 
barn berör i hög grad den aktuella debatten kring barnuppfostran i hem och skola som pågår 
nu. Juul skriver: 
 

I familjen är det föräldrarna som bestämmer och på daghem, i förskolan och 
skolan är det de andra vuxna. Barn är fulla av livsvisdom, men de saknar den 
kunskap om livet och tillvarons villkor som krävs för att ta ledningen.47  

 
Vidare skriver han att för en generation sedan såg värderingarna för barnuppfostran ut på ett 
annat sätt. Den tidigare barnuppfostran var av ”moralisk eller religiös karaktär och 
föräldrarna [och lärare] kände sig säkra på vad som var rätt och fel”. Kunskapen om barn har 
med åren växt och vi vet mycket mer idag om hur barn utvecklas. Mycket av det som man 
tidigare trott var bra för barn har visat sig vara fel. Moderna föräldrar [och pedagoger] ställs 
nu inför en komplicerad uppgift när de ska bestämma och fatta beslut åt barnen. En del av det 
är att ge avkall på mycket av den makt man tidigare haft, utan att ge ifrån sig ledningen. 

Denna gemensamma lärprocess kommer att leda till konflikter och frustration, vilket hör till, 
menar Juul.48 
 
Sättet att se på barn har förändrats mycket bara under några generationer. Juul anser att vi i 
Skandinavien har avskaffat det fysiska våldet som ”accepterat inslag i barnuppfostran och 
pedagogik […] vi har blivit så civiliserade att vi tar avstånd från våld som maktmedel. På 
samma sätt är vi på väg att erkänna att det kanske inte är någon egentlig skillnad mellan 
fysiskt våld och så kallat ”psykisk våld” – det vill säga förlöjligande, nedvärdering, kritik, 
hån och förtal. Båda formerna av våld är mänskligt nedbrytande.” Våld och hot om våld var 
ett enkelt sätt att få barn att lyda och underkasta sig de vuxnas makt på ”den gamla goda 
tiden.”49 Juul skriver också att man förr i tiden varnade föräldrar för att barnen skulle ta 
makten om det gavs möjlighet till det. Barnuppfostran betraktades som en strid om makten 
mellan barn och vuxna där de vuxna självklart skulle vinna. Juul erbjuder ett alternativ till 
den synen, det är att sträva efter jämlikhet. Jämlikheten ska gälla mellan kvinna och man men 
också mellan vuxna och barn.50 
 
Vidare skriver författaren att en del föräldrar har försökt förebygga konflikter genom att 
skapa regler. Den metoden är relativt vanlig i resten av samhället, där vi har en tendens att 
införa lagar och regler när vi inte får dialogen att fungera. Inom familjen, skola, daghem och 
andra platser där människor träffas där de själva inte har valt det, menar Juul att det grovt sett 
finns två olika sorters regler. Den ena sortens regler är vanliga ordningsregler som till 
exempel, ”man tar av skorna, då man kommer innanför dörren, man tar själv bort sin disk 
efter maten”. Den andra sortens regler är mer komplicerade och skapas ibland av vuxna, som 
en sista utväg i en konflikt, det kan tillexempel vara; ”man talar snällt till varandra” och ”när 
mamma ber er om något, så gör ni det utan diskussion”. Erfarenhet säger att ju fler regler 
man har av den här typen, desto värre har familjen eller klassen det. Vidare skriver Juul att 
den senare sortens regler är lömska, på ett vis är de helt opersonliga och på ett annat vis berör 
de något djupt personligt. Denna tudelning av reglernas innebörd driver barn till att ”hitta 

                                                 
47 Juul, J. (2006), Här är jag! Vem är du? Om närvaro, respekt, respekt och gränser mellan vuxna och barn, 
Bonnier förlag, s. 11. 
48 Ibid. s. 12f.  
49 Ibid. s. 14ff. 
50 Ibid. s. 45.   
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kreativa sätt att bryta mot dem i hopp att kunna bevara sin individualitet och värdighet, utan 
att bli betraktade som lagbrytare”.51 
 
Huruvida ett barn ska få konsekvenser för sitt handlande när det bryter mot regler eller 
inskränker på vuxnas gränser, är vuxna inte lika säkra på idag som för tio år sedan anser Juul. 
Han beskriver hur straffmetoderna har blivit lindrigare och att ordet straff har maskerats 
under ordet konsekvenser för handlande. Han beskriver också det argument man använder 
för att förklara vuxnas ståndpunkt. 
 

”Konsekvenser” har i pedagogikens historia varit ett finare ord för straff. 
Särskilt under andra hälften av det här seklet har straffmetoderna 
kontinuerligt moderniserat, och på vissa områden har de blivit mer humana, 
mer civiliserade.52 

 
Juul skriver att ”det viktigaste argumentet för ”konsekvenser” har alltid varit att barn måste 
lära sig att ha respekt för de gränser som vuxna sätter för dem.” Juul ger uttryck för att det är 
tvivelaktigt om detta uppnåtts. Något som man däremot vet med säkerhet är att många barn 
lärt sig vara rädda för konsekvenserna. För att förtydliga så anser Juul att barn självklart ska 
respektera vuxna och deras personliga gränser men att det blir problematiskt när man 
tillämpar en konsekvens i sitt samspel med barn.53 Ashing och Modig, Rädda barnen, skriver 
att 2009 är det tjugo år sedan FN antog en särskild konvention om barnets rättigheter. 
Författarna menar att i alla tider har barn under täckmanteln ”uppfostran utsatts för våld och 
omänsklig behandling som har rättfärdigats med argument om goda effekter på lång sikt.” De 
menar också att barn har betraktats som råmaterial av vuxna att forma till riktiga 
människor.54  

er”.56 Regelsystemet beskriver skolans rektor Börje Ehrstrand 
ärmare. Han menar att:  

 

d lovar 
att inte ägna sig åt våld, mobbning, sexuella trakasserier eller rasism.  

 

                                                

 
Gemensamt för de flesta skolor är att det finns ordningsregler. I boken Rinkebyskolan skriven 
av Yvonne Busk i samarbete med Börje Ehrstand får vi ta del av arbetet med att förändra 
Rinkebyskolan. Skolan ligger i ett område med mycket hög andel invandrare och hade 
tidigare ett rykte om sig att vara en av ”Stockholms värsta problemskolor”.55 Som 
förordsskribent i boken lyfter Lars H Gustafsson fram några aspekter som han anser är 
viktiga i förändringsarbetet på skolan och till viss del ligger till grund för att lyfta skolan och 
vända den negativa trenden av vandalism och kaotiska tillvaro för såväl elever som lärare 
som skolan tidigare befann sig i. En av aspekterna är regelsystemet. Han skriver att ”på 
Rinkebyskolan tillämpas ett strikt regelsystem med omedelbara påföljder och rätt tuffa 
påföljder om något händ
n

Regler och normer måste formuleras och upprätthållas. På förskolan och de 
lägre klasserna tas de upp i samtalsform. Från årskurs sju får eleverna, utöver 
mycket samtal och diskussioner, skriva på kontrakt där de på hedersor

 
51 Juul, J. (2006), 107f. 
52 Ibid, s. 110. 
53 Ibid, s. 110f. 
54 Ashing, I. Modig, C. 2008-11-18, ”Barn är människor med egna rättigheter”. 
55 Busk, Y. i samarbete med Ehrstand B. (2003), Rinkebyskolan, Natur och Kultur, s. 8. 
56 Gustafsson L. H. i Busk, Y. (2003), s. 8-9. 
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Utöver det så arbetar ett elevvårdsteam på skolan för att förebygga mobbning.57 ”Kepsar, 
jackor, tuggummi är inte tillåtet i klasrummet. Mobiltelefonerna ska vara avslagna. […] Att 
passa tiden och ha med sig det material som krävs till lektionen hör också till basreglerna”. 
Reglerna får eleverna ta del av sin första skoldag. Det ska läsas igenom och skrivas under av 
elever och föräldrar. Självfallet finns det elever och lärare med olika uppfattningar kring 
reglernas antal och vikt. Emina, en elev som är med i elevrådet på Rinkebyskolan säger: 
”Rektorn tjatar mycket om regler, kepsar och tuggummi och sånt”.58  
 
Under avsnitt ”Normer och värden” i Lpo 94, framgår vad som ska ligga till grund för 
skolans arbete för gemensamma regler:  
 

Läraren skall klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets 
värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet, öppet 
redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem 
[…] tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den 
egna gruppen.59 

 
 
Skoldebatten 

Hårdare tag – bort med flumskolan?  
I artikeln ”Gult eller rött kort - ministern vill varna och ”visa ut” elever”, skriven av Mats 
Wångersjö, publicerad den 14 mars 2007 i GT, beskrivs utbildningsministerns bild av 
skolans framtid. Enligt Wångersjö menar Jan Björklund att ”Det här att eleverna skall 
bestämma i skolan har gått för långt. Elevstyrda skolor och inställningen att lärare och elever 
skall vara kompisar är helt fel väg”. Han vill med andra ord inte ha mer elevdemokrati, utan 
mindre. Wångersjö citerar utbildningsministern och hans sätt att beskriva hur han ser på den 
nuvarande svenska skolan, den så kallade ”Flumskolan”: 
 

Flumskola är en skola där målen är otydliga, inga krav ställs, inga 
kvalitetskontroller görs. Då sjunker resultaten utan att man vet om det. Jag 
tycker att vi haft en flummig skolpolitik. Det är inte lärarnas fel, utan ett 
politiskt misstag.60 

 
Lösningen menar de borgerliga skolpolitikerna är att ge lärarna ökade befogenheter att flytta 
elever för att splittra gäng.61 ”Ordningsbetyg, kvarsittning och rätt att beslagta störande 
mobiler” är andra åtgärder skolpolitikerna vill använda för att återställa ordningen i skolan.62 
I artikeln ”Tydligare kunskapskrav i skolan”, publicerad den 10 december 2008 i Svenska 
Dagbladet från TT, framgår att de nya skolpolitikerna vill ha ”fler nationella prov och nya 
kursplaner i alla ämnen”. Det är en proposition som regeringen lämnat till riksdagen. 
Björklund säger: ”Om vi ska höja resultaten i den svenska skolan krävs tydligare och tidigare 
kunskapskrav, så att eleverna kan få det stöd de behöver.” ”Tanken med prov redan i tredje 

                                                 
57 Busk, Y. (2003), s. 16f. 
58 Ibid., s. 16f. 
59 Skolverket, Lpo 94. 
60 Wångersjö, M. GT, 2007-03-14, ”Gult eller rött kort - ministern vill varna och ”visa ut” elever”, 
 http://www.gt.se/nyheter/1.593742/gult-eller-rott-kort-ministern-vill-varna-och-visa-ut-elever.  
61 Ibid. 
62 Göteborgs Posten, 2007-02-04, ” Stort stöd för hårdare regler i skolan”, 
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=323985.  
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klass är att lärarna lättare ska fånga upp de elever som missat grundläggande kunskaper.”63 
Vidare menar han att vi under 30 år har provat med elevdemokrati och avskaffade 
befogenheter. Björklund hänvisar till Skolverkets lägesbedömning som visar att ”under 
senare år har Sverige tappat position jämfört med andra länder. Det finns tydliga indikationer 
på försämrade elevresultat, i läsförståelse, matematik och naturvetenskap”. Rapporten är en 
lägesbedömning av den svenska skolan som Skolverket gjorde 2007. 10 000 svar från 
svenska elever sammanställdes.64 De borgerliga politikerna klandrar den tidigare 
skolpolitiken för resultaten men lovar förändringar. ”Vi sjösätter nytt betygssystem, ny 
läroplan, och ny lärarutbildning nästa år” säger Björklund.65  
 
Den borgerliga skolpolitiken har till viss del stöd hos svenska folket. I en undersökning som 
Sifo och GP genomförde i januari 2007 ställdes frågan ”Tror du att det behövs hårdare regler i 
skolan eller tycker du att det är fel väg att gå?”. Utfrågningen skedd genom telefonintervjuer 
till 1 000 personer. Resultatet visar att ”74 procent av männen och 75 procent av kvinnorna 
vill ha hårdare regler”. Däremot är det inte lika populärt med tuffare tag bland dem som går 
eller nyss har gått i skolan. ”Unga män 15-29 år var mest skeptiska (48 procent). Motsvarande 
siffra bland unga kvinnor var 61 procent”.66  
 
Många i den aktuella skoldebatten, bland annat skolkommunalrådet Marie Lindén i 
Göteborg, anser att delaktighet är en bättre väg än ordningsbetyg.67 Hans-Åke Scherp, docent 
i pedagogik vid Karlstads universitet, för ett liknande resonemang. Han har skrivit artikeln 
”Björklunds betygshets leder fel”, som publicerades den 23 mars 2008 i Svenska Dagbladet.  
Scherp menar att den nya skolpolitiken strider mot ”forskning och beprövad erfarenhet” och 
skulle möjligen passa på 1800-talet.” I dåtidens bondesamhälle ansåg staten att skolan skulle 
utveckla lydiga, tålmodiga och ödmjuka människor. Det uppnåddes genom extrem 
katederundervisning, hård disciplin och utantilläxor.”68 I dag är inriktningen på skolan en 
annan, dagens skola ska ”utbilda initiativrika, kreativa och ansvarstagande 
samhällsmedborgare. Scherp menar att dagens elever behöver en annan skola än den som 
fanns på 1800-talet. ”Olika uppdrag kräver olika pedagogiska inriktningar”. På de borgerliga 
skolpolitikernas förslag till riksdagen, att införa nya betyg och betyg i lägre åldrar, skriver 
han ”Forskning visar tydligt att fokusering på betyg och prestation leder till sämre kunskaper 
jämfört med att betona och stimulera elevernas nyfikenhet och inre lust att lära.” Vidare 
menar han att betyg inte främjar inlärningen. ”Betygshets leder till ytlärande istället för 
djuplärande. Man lär för att få bra betyg, inte för att förstå.” I det nätverk som Scherp ingår i, 
som består av cirka 800 skolor i 40 kommuner, är det viktiga ”att kvaliteten inte begränsas 
till betyg i ett antal enskilda ämnen”.69  

                                                 
63 Svenska Dagbladet, 2008-12-10, ”Tydligare kunskapskrav i skolan” 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2177835.svd. 
64 Skolverket, Skolverkets lägesbedömning 2007, Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och 
vuxenutbildning, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1753 s. 51.  
65 Dagens Nyheter, 2008-12-09, ”Ett resultat av felgrepp på 1980-talet” 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=861817. 
66 Göteborgs Posten, 2007-02-04, ” Stort stöd för hårdare regler i skolan”.  
67 Wångersjö, M. GT, 2007-03-14, ”Gult eller rött kort - ministern vill varna och ”visa ut” elever”.  
68 Scherp, H-Å, Svenska Dagbladet, 2008-03-23, ”Björklunds betygshets leder fel”, 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1006953.svd. 
69 Ibid.  
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Nätverket som Scherp är en del av; 
 

ser till hela skolans uppdrag och hur skolan samtidigt kan bidra till att 
utveckla initiativrika, ansvarstagande och demokratiska samhällsmedborgare. 
Vi fokuserar i första hand inte på prestationer och resultat, utan på att 
fördjupa förståelsen av och höja kvaliteten i elevernas lärprocesser.70 

 
Vidare anser Scherp att ”Sverige har allt att vinna på att skolan utformas i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Inte på populistiska villfarelser om att kontroll, ökade 
krav, hårda tag och sanktioner leder till skolutveckling, lärande och fördjupade kunskaper.” 71 
Scherp svarar på Björklunds kritik om den svenska skolan som en ”Flumskolan” i artikeln 
"Skolan tas 50 år tillbaka i tiden”. Scherp menar att ”Flum kan vara positivt om man ser 
något i begynnelsebokstäverna där f står för fördjupande, l handlar om lärande, u handlar om 
utveckling och m om medskapande”.72 
 
Barnombudsmannen är kritiskt till möjligheten att flytta elever ”en lösning på problemet utan 
ett tecken på att de ansvariga vuxna har kapitulerat”. Barnombudsmannen är rädd att ökad 
möjlighet att flytta elever som misskött sig ”riskerar att bli ett alternativ till det mera 
arbetskrävande förebyggande arbetet”.73 
 
Skoldebatten kan sammanbindas till den pågående debatten om barnuppfostran. I artikeln “Vi 
skrämmer våra barn till tystnad” publicerad den 6 november 2008 i Metro, skriver Hillevi 
Wahl, författare och krönikör, om dokumentären ”Förgrymmade ungar”. Dokumentären 
sändes den 9 november 2008 i SVT:s program Dokument inifrån.74 I dokumentären granskar 
Erik Sandberg barnuppfostran i teveprogrammen ”Nannyjouren” och ”SOS Familj” och hur 
dessa program gjort avtryck i det svenska samhället.75 Genom att använda den 
barnuppfostran som förmedlas i ”Nannyjouren” och ”SOS Familj” menar Wahl att barn 
skräms till lydnad och tystnad. Metoderna med bestraffning och belöning i dessa program har 
gett inspiration till föräldrakurser som erbjuds i hälften av Sveriges kommuner.76 I 
dokumentären framgår att straffen kan vara att plocka bort leksaker från barnet eller att sitta i 
skamvrån, belöningar kan vara att få guldstjärnor där tillräckligt många stjärnor kan leda till 
extra tid med föräldrarna eller en extra kram.77 Regeringen har avsatt 70 miljoner till 
föräldrakurser med liknande metoder som Nannyjouren använder.78  
 
I ”Förgrymmade ungar” kan vi se hur dessa metoder också har spridit sig till den svenska 
skolan. I Björkestaskolan i Nykvarn får eleverna veta att de kan göra bra eller dåliga val. 
Görs ett dåligt val, vilket kan innebära att inte göra den uppgift som läraren uppmanar eleven 
att göra, får eleven sitta i ett mycket litet rum tills de ångrar sig.79  

                                                 
70 Scherp, H-Å, Svenska Dagbladet, 2008-03-23, ”Björklunds betygshets leder fel” 
71 Ibid. 
72 Scherp, H-Å. Sydsvenska Dagbladet, 2008-12-10, ”Skolan tas 50 år tillbaka i tiden.  
73 Barnombudsmannen (2003), s. 120. 
74 Wahl, H. Metro, 2008-11-06, “Vi skrämmer våra barn till tystnad”, 
http://www.metro.se/se/article/2008/11/06/10/0732-65/index.xml.  
75 Sandberg, E. (2008), ”Förgrymmade ungar”, Dokument inifrån, Sveriges Television. 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=72201&a=882152. 
76 Wahl, H. 2008-11-06, “Vi skrämmer våra barn till tystnad”. 
77 Sandberg, E. (2008). 
78 Wahl, H. 2008-11-06, “Vi skrämmer våra barn till tystnad”. 
79 Sandberg, E. (2008). 
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Hillevi Wahl skriver:  
 

I alliansens Sverige ska Flumskolan bort. Barnen får lära sig att de kan göra 
ett Bra Val eller ett Dåligt Val. Ett Bra Val är att sitta tyst i klassen. Gör man 
inte det kan man hamna i något som är skrämmande likt en isoleringscell. 
Som på Björkestaskolan i Nykvarn. Rummet har illgula väggar och en Bart 
Simpson-version av Munchs ”Skriet” på väggen. Vill man inte gå dit 
självmant bärs man ut – av en eller två lärare.80 

 
Metoderna som används handlar om yttre motivation. Christer Stensmo, docent i pedagogik 
vid lärarhögskolan i Uppsala och författaren till boken Ledarstilar i klassrummet, anser att 
elevens motivation ska komma inifrån. Han skriver att motivation är ”de processer som sätter 
människor i rörelse mot bestämda mål”. Han menar att dessa mål kan finnas antingen inom 
eller utanför människan. Om målen finns inom människan handlar det om att tillfredsställa 
behov eller utveckla resurser hos människan. Ligger målen däremot utanför människan rör 
det sig om belöningar som kan fås eller bestraffningar som kan undvikas. Stensmo anser att 
för att få eleverna att känna sig motiverade till skolarbetet bör eleverna få hjälp att själva 
”identifiera mål för ansträngning och lärande och göra målen till sina”. Vidare slår författaren 
fast att målen bör med andra ord finnas inom eleven.81  

Elevers betygsättning av lärare 
Betygsättning kan ses som en yttre motivation. Vanligtvis är det lärare som betygsätter 
elever. Den debatt vi kunnat ta del av under senare tid handlar om elevers betygsättning av 
lärare. Bland annat tyska och svenska elever, i till exempel Hudiksvall betygsätter sina lärare 
på internet. En tysk domstol fastställer att de tyska eleverna har rätten på sin sida. I Sverige 
möter elevers betygssättning av lärare olika reaktioner. Oscar Engedahl, skolpolitisk 
talesman för Sveriges elevråd, Svea, anser att det är viktigt att eleverna får diskutera 
undervisningen, men för att utvärderingen ska bli konstruktiv ska den ske inom skolan. Han 
menar att ”Det ingår i läroplanen att elever ska utvärdera undervisningen och lärarna. Men 
det får inte bli personangrepp”.82 En person som nappade på förslaget att elever ska få 
betygsätta sina lärare är Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Han vill att 
elever i skolan ska få betygsätta lärare. Förslaget blir verklighet till våren 2009 då tio skolor i 
Malmö ska betygsätta sina lärare, till hösten samma år är det tänkt att systemet ska införas på 
resterande skolor i Malmö.83  Förespråkarna för att elever ska sätta betyg på sina lärare menar 
att det är lika rättvist att eleverna sätter betyg på sina lärare som att lärare betygsätter sina 
elever.84 Ljubomir T. Dević, fil. kand. och författare, har ett inlägg i debatten. Han menar att 
genom att betygsätta lärare lär sig eleverna tänka kritiskt och det är ett sätt för eleverna att få 
inflytande i skolan.85 Han menar också att betyget på läraren kan vara en ”del i 
utvecklingssamtalet mellan skolledaren/rektorn och pedagogerna och till för att kvalitetssäkra 
det viktiga mellanmänskliga mötet mellan pedagogen och eleven”.86 En annan person som är 

                                                 
80 Wahl, H. 2008-11-06, “Vi skrämmer våra barn till tystnad”. 
81 Stensmo, C. (2000), Ledarstilar i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s. 10. 
82 Metro, 2007-12-03, ”Elever sätter betyg på lärare – på nätet ”, 
http://www.metro.se/se/article/2007/12/03/06/3626-42/index.xml. Svenska Dagbladet, 2007-12-06, ”Elever 
betygsätter lärare” http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_663239.svd.  
83 Dagens Nyheter, 2008-10-16, ”Elever får betygsätta lärare”,  
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=840952.  
84 Svenska Dagbladet, 2007-12-06, ”Elever betygsätter lärare”.  
85 Devic, L. T. i Nättidningen Blaskan, Nr. 11 2008, ”Betygsättning av lärare höjer kvalitetssäkringen av den 
svenska skolan!?” http://www.blaskan.nu/Blaskan/Nummer75/Ljubomir_T_Devic/betygsattning_av_larare.html.  
86 Ibid. 
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övertygad om att fördelarna med att betygsätta sin lärare är den kvinnliga elev som hörde av 
sig till den tyska hemsida där hon utvärderade sin lärare. Hon skriver: ”Vår lärare har 
verkligen ändrat sig efter att ha sett sina betyg – han har bytt byxor och luktar inte illa 
längre”.87  
 
Motståndarna till elevers betygsättning av lärare lägger fram andra argument. Metta Fjelkner 
ordförande för Lärarnas Riksförbund, ”tycker att den typen av bedömning av lärare på nätet 
är respektlös mot lärarnas yrkeskunnande”.88 Hon anser att förslaget om att elever ska 
bedöma lärare är ”att misstro lärare”.89 Fjelkner menar vidare att det inte är rättvist att elever 
betygsätter lärare så som att lärare betygsätter sina elever i den utsträckning det sker idag till 
exempel på internet. Hon menar att eleverna får betyg utifrån satta kriterier. Hon uttrycker 
också en rädsla å lärarnas vägnar, ”vi vet att det kan eskalera till rena trakasserierna”.90 Dević 
för ett liknande resonemang, han skriver ”Många lärare som är osäkra i sitt yrkesutövande 
känner sig utpekade och menar att elever kommer att ge skeva och orättvisa bilder av dem”.91 

                                                 
87 Metro, 2007-12-03, ”Elever sätter betyg på lärare – på nätet”.  
88 Ibid. 
89 Devic, L. T. 2008, ”Betygsättning av lärare höjer kvalitetssäkringen av den svenska skolan!?”. 
90 Svenska Dagbladet, 2007-12-06, ”Elever betygsätter lärare”.  
91 Devic, L. T. 2008, ”Betygsättning av lärare höjer kvalitetssäkringen av den svenska skolan!?”.  
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Resultat 
 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur elever i år 4-6 på Granskolan och elever i år 9 på 
Sjöskolan uppfattar bemötandet från skolpersonalen, med fokus på inflytande, respekt, trivsel 
och relationer? Antal elever som deltog i undersökningen var 112. Från år 4-6 var 15 flickor 
och 23 pojkar. Från år 9 var 29 flickor och 45 pojkar. Nedan redovisas resultatet av 
enkätundersökningens 14 frågor i diagram, tabeller och i text. Svaren på frågorna redovisas i 
samma följd som frågorna i enkäten. För fråga 1-13 finns två diagram, båda visar resultatet 
för de givna svarsalternativen, det ena från flickor och pojkar i år 4-6 och det andra från 
flickor och pojkar i år 9. Svaren från fråga 1 redovisas i diagram 1 och 2, fråga 2 visas i 
diagram 3 och 4 osv. Resultaten i diagrammen visas i procent. Svaren på fråga 14 behandlas 
på ett speciellt sätt. Eftersom antalet respondenter i grupperna inte överstiger antalet 50 finns 
en risk att procenttalen ger en felaktig bild av fördelningen.92 Därför redovisas även 
resultatet i antal genom tabeller, en för varje fråga. Frågorna 2, 3, 4 och 7 är delvis öppna och 
där redovisas de vanligaste svaren i tabellform. I diagram 2, 5, 7, 8 12, 14, 16, 18, 19, 20 och 
26 har en förskjutning på en procent uppåt eller neråt av den totala summan skett för varje 
informantgrupp i och med den automatiska avrundningen i Microsoft Excel. 
 
 
Fråga 1. Får du vara med och påverka, planera ditt skolarbete? 
 
Enkätutfall i procent, fördelat på kön år 4-6 från Granskolan och år 9 från Sjöskolan. 
Resultatet för pojkarna i år 9 har en förskjutning på 1 procent. 
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92 Patel, R. Davidsson, B. (2003), Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, s. 112. 
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År 4-6 
13 procent av flickorna i år 4-6 svarar att de alltid får vara med och påverka och planera sitt 
skolarbete, närmare hälften svarar ”oftast” på samma fråga. Det är också 13 procent av 
flickorna i år 4-6 som anser att de sällan får påverka och planera sitt skolarbete och ingen av 
dessa svarar ”aldrig” och 27 procent uppger att de inte vet.  
 
Av pojkarna i samma åldersgrupp uttrycker 9 procent att de alltid får påverka, planera sitt 
skolarbete, 43 procent menar att de oftast får planer och påverka. 35 procent av pojkarna i år 
4-6 uppger svarsalternativet ”sällan” och 4 procent svarar ”aldrig” på ovanstående fråga.  
 
År 9 
Av flickorna i år 9 anser 3 procent att de alltid får påverka och planera sitt skolarbete, drygt 
hälften menar att de oftast får planera sitt skolarbete och 45 procent anser att de sällan får 
påverka och planera.  
 
2 procent av pojkarna i år 9 anser att de alltid får påverka och planera sitt skolarbete, 42 
procent menar att de oftast får det. 42 procent svarar också att de sällan får påverka och 
planera och 11 procent uppger att de aldrig får det. 2 procent har svarat ”vet ej”. 
 
Tabell 1. Redovisning av enkätutfall i antal. 
  Alltid Oftast Sällan Aldrig Vet ej Bortfall Summa 

Flickor år 4-6 2 7 2 0 4 0 15 

Pojkar år 4-6 2 10 8 1 2 0 23 

Flickor år 9 1 15 13 0 0 0 29 

Pojkar år 9 1 19 19 5 1 0 45 
 

Sammanfattning  
60 procent av flickorna i år 4-6 är av uppfattning att de alltid eller oftast kan påverka och 
planera skolarbetet. Pojkarna i år 4-6 ger liknande svar som flickorna, även om siffrorna är 
något lägre. Drygt 52 procent av pojkarna anser att de alltid eller ofta får påverka och 
planera. Den absolut största delen av dem som svarar ”vet ej” är elever från år 4-6. Endast 3 
procent av flickorna i år 9 anser att de alltid får vara med och påverka och planera sitt 
skolarbete, drygt hälften av flickorna i år 9 är av åsikten att de oftast får det. 42 procent av 
flickorna anser att de sällan får påverka. Pojkarna i år 9 ger i störst utsträckning uttryck för 
att de inte får påverka, planera sitt skolarbete. Endast 2 procent svarar ”alltid” på ovanstående 
fråga, 42 procent svarar ”oftast” och lika stor del svarar ”sällan”. 11 procent av pojkarna i år 
9 anser att de aldrig får påverka och planera sitt skolarbete.  
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Fråga 2. Finns det regler på skolan som är dåliga? 
 
Enkätutfall i procent, fördelat på kön år 4-6 från Granskolan och år 9 från Sjöskolan. 
Resultatet för flickorna och pojkarna i år 9 har vardera ett bortfall på 3 respektive 2 procent. 
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År 4-6 
På frågan om det finns regler på skolan som är dåliga svarar 60 procent av flickorna i år 4-6 
”ja”. 13 procent i samma grupp svarar att det inte finns dåliga regler och 27 procent uppger 
att de inte vet. 
 
Av pojkarna i år 4-6 anser 70 procent att det finns dåliga regler. 4 procent av pojkarna ger 
uttryck för att det inte finns dåliga regler och en fjärdedel uppger att de inte vet. 
 
År 9 
Drygt hälften av flickorna i år 9 uppger att det finns dåliga regler i skolan. Ur samma 
informantgrupp är det 21 procent som är av uppfattningen att det inte finns dåliga regler på 
skolan, 24 procent uppger att de inte vet.  
 
Knappt hälften av pojkarna i år 9 anger att det finns dåliga regler på skolan. Utav pojkarna i 
år 9 är det 7 procent som svarar att det inte finns dåliga regler och 42 procent som inte vet om 
det finns det. 
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Tabell 2. Enkätutfall i antal. 
  Ja Nej Vet ej Bortfall Summa 
Flickor år 4-6 9 2 4 0 15 
Pojkar år 4-6 16 1 6 0 23 
Flickor år 9 15 6 7 1 29 
Pojkar år 9 22 3 19 1 45 

 

Exempel 
Tabell 3. Kategoriserade öppna svar i antal, år 4-6 från Granskolan. 
 Inga mobiler 

under skoldagen 
Inte kasta 
snöboll 

Inte spotta på 
skolgården 

Inte klättra i 
träd 

Övrigt 

Flickor år 4-6 6 3 0 1 2
Pojkar år 4-6 3 9 3 2 1
 
 
Tabell 4. Kategoriserade öppna svar i antal, år 9 från Sjöskolan. 

 

 Inga mp3 
(el. dyl.) 
på lektion

Inga 
kepsar/ 
mössor 
på lektion 

Inga 
ytterkläder 
inomhus 

Inget 
tuggummi 
på lektion 

Ingen 
tobak 
under 
skoldagen 

Lärarna 
bör se till 
att 
reglerna 
följs bättre 

Övrigt 

Flickor år 9 2 4 4 4 0 4 3
Pojkar år 9 2 6 0 7 6 2 5

Sammanfattning  
Flickor tenderar i större utsträckning än pojkar att uppge att det inte finns dåliga regler. 13 
procent av flickorna i år 4-6 är av den uppfattningen. Pojkar i år 4-6 uppger i höge grad än 
flickorna i samma åldersgrupp att det finns dåliga regler, 70 respektive 60 procent är av den 
uppfattningen. I år 9 anger 21 procent av flickorna att det inte finns dåliga regler, drygt 
hälften menar att det finns dåliga regler. Knappt hälften av pojkarna i år 9 anser att det finns 
dåliga regler. Drygt en fjärdedel av alla elever uppger att de inte vet om det finns dåliga 
regler på skolan.  
 
De vanligaste exemplen på regler som eleverna anser är dåliga handlar i år 4-6 om att inte få 
kasta snöboll och att inte få ha mobiler påslagna under skoldagen, att inte få klättra i träd 
eller spotta på skolgården. I år 9 handlar de ”dåliga” reglerna om förbud mot kepsar, mössor, 
ytterkläder inomhus och att tugga tuggummi under lektionerna. Att inte få lyssna på musik i 
mp3 eller dylikt under lektion och att inte få röka och snusa under skoldagen uppger några 
elever i år 9 som dåliga regler. Några elever i år 9 anser att lärarna borde vara strängare och 
se till att reglerna följs bättre, ett fåtal anser att det borde till hårdare konsekvenser.93 (Ordet 
konsekvenser kan ses som en förskönande omskrivning för straff.) 
 

                                                 
93 Elever år 9, se bilaga 4, fråga 2. 
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Fråga 3. Finns det regler på skolan som är bra? 
 
Enkätutfall i procent, fördelat på kön år 4-6 från Granskolan och år 9 från Sjöskolan. 
Resultatet för pojkarna i år 4-6 har ett bortfall på 5 procent och en förskjutning på 1 procent. 
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År 4-6 
Utav flickorna i år 4-6 anser 93 procent att det finns bra regler på skolan och 7 procent svarar 
att de inte vet.  
 
Av pojkarna i år 4-6 uppger 65 procent att det finns bra regler och 30 procent anger att de 
inte vet. 
 
År 9 
93 procent av flickorna i år 9 anser att det finns bra regler på skolan och 7 procent anger att 
de inte vet.  
 
Av pojkarna är det 58 procent som anser att det finns bra regler och 11 procent som är av den 
motsatta åsikten. 31 procent svarar att de inte vet. 
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Tabell 5. Enkätutfall i antal. 
  Ja Nej Vet ej Bortfall Summa 
Flickor år 4-6 14 0 1 0 15
Pojkar år 4-6 15 0 7 1 23
Flickor år 9 27 0 2 0 29
Pojkar år 9 26 5 14 0 45

 

Exempel 
 
Tabell 6. Kategoriserade öppna svar i antal, år 4-6 från Granskolan. 
 Inte kasta snöboll Behandla varandra 

bra 
Övrigt 

Flickor år 4-6 7 3 2
Pojkar år 4-6 3 2 8
 

Tabell 7. Kategoriserade öppna svar i antal, år 9 från Sjöskolan. 

 Ingen tobak 
under 
skoldagen 

Behandla 
varandra bra 

Ingen 
förstörelse 

Övrigt 

Flickor år 9 6 10 2 6
Pojkar år 9 6 9 2 4
 

Sammanfattning 
93 procent av flickorna i år 4-6 anser att det finns bra regler. 65 procent av pojkarna i år 4-6 
är också av den uppfattningen att det finns bra regler. Flickorna i år 9 delar uppfattning med 
flickorna i år 4-6 och 93 procent uttryck för att det finns bra regler. 58 procent av pojkarna i 
år anser att det finns bra regler. Pojkar i år 9 är den enda informantgrupp som svarar ”nej” på 
frågan om det finns bra regler i skolan, 11 procent av den åsikten.  
 
För eleverna i år 4-6 handlar de regler som är bra om att inte få kasta snöboll och att man ska 
behandla varandra väl, det vill säga inte slåss och säga fula saker till varandra. I år 9 handlar 
de flesta regler som anses bra om tobakslagen och att man ska behandla varandra bra. Andra 
regler som beskrivits som bra i år 9 är att man inte ska klottra och förstöra. En informant har 
svarat att ”lärarna borde se till att reglerna verkligen följs”.94  

                                                 
94 Flicka år 9, se bilaga 4, fråga 3. 
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Fråga 4. Har du brutit mot skolans regler? 
 
Enkätutfall i procent, fördelat på kön år 4-6 från Granskolan och år 9 från Sjöskolan. 
Resultatet för flickorna och pojkarna i år 4-6 och pojkarna i år 9 har var för sig en 
förskjutning på 1 procent. 
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År 4-6 
På frågan om eleven brutit mot skolans regler svarar 13 procent av flickorna i år 4-6 att de 
gör det dagligen. Ur samma elevgrupp uppger en femtedel att de brutit mot reglerna några 
gånger i veckan och en tredjedel att de gjort det vid få tillfällen. En femtedel av flickor i år 4-
6 uppger att de aldrig brutit mot reglerna och 13 procent har svarat ”vet ej”.  
 
Av pojkarna i år 4-6 ger 9 procent uttryck för att de brutit mot reglerna dagligen och 26 
procent några gånger i veckan. Av pojkarna i år 4-6 uppger 57 procent att de vid få tillfällen 
brutit mot reglerna och 9 procent uppger ”aldrig” som svar på denna fråga. 
 
År 9 
Utav flickorna i år 9 uppger 3 procent att de brutit mot reglerna dagligen och 7 procent ger 
uttryck för att de brutit mot reglerna några gånger i veckan. Drygt häften av alla flickor i år 9 
som deltagit i undersökningen har vid få tillfällen brutit mot reglerna och en fjärdedel har 
aldrig brutit mot reglerna. 14 procent av elevgruppen anger att de inte vet.  
 
Av pojkar i år 9 anger knappt var femte elev att de brutit mot skolans regler dagligen och 7 
procent några gånger i veckan. 42 procent av pojkarna i år 9 uppger att de har brutit mot 
reglerna vid få tillfällen och 18 procent svarar att de aldrig brutit mot reglerna. Ur samma 
informantgrupp är det 16 procent som inte vet om de brutit mot skolans regler. 
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.  
.  
Tabell 8. Enkätutfall i antal. 
  Dagligen Ngr ggr/v Få tillfällen Aldrig Vet ej Bortfall Summa 
Flickor år 4-6 2 3 5 3 2 0 15
Pojkar år 4-6 2 6 13 2 0 0 23
Flickor år 9 1 2 15 7 0 0 29
Pojkar år 9 8 3 19 8 7 0 45

 

Exempel. Hur? Vad hände efteråt? 
 
Tabell 9. Kategoriserade öppna svar i antal, år 4-6 från Granskolan. 

 

 Kommit 
försent 

Tuggummi/ 
godis 

Lämnat 
skolområde 

Mobil 
påslagen 

Kastat 
snöboll 

Stört 
lektionen 

Övrigt 

Flickor år 4-6 2 3 1 2 0 1 2 
Pojkar år 4-6 0 2 2 1 5 2 7 

Tabell 10. Kategoriserade öppna svar i antal, år 9 från Sjöskolan. 
 Skolk Tuggummi Tobak Bråkat Klotter/ 

skräpat 
ner  

Aldrig Övrigt 

Flickor år 9 1 5 2 0 3 0 6 
Pojkar år 9 3 6 5 4 1 2 9 
 
En flicka i år 4-6 uppger att hon fått kvarsittning efter att ha kommit för sent till en lektion. 
En annan flicka i samma åldersgrupp anger att hon hade godis i skolan och att läraren sagt att 
denne skulle ringa hem om flickan upprepade regelbrottet. 5 pojkar i år 4-6 har angett 
tillsägelse som påföljd av regelbrott, en menar att han fått kvarsittning och 2 har fått samtal 
hem till föräldrarna. 
 
5 av flickorna i år 9 menar att inget har hänt när de brutit mot någon regel, 4 uppger att de 
fått en tillsägelse och en flicka har angett att läraren ringt hem till föräldrarna. Pojkarna i 
samma åldersgrupp anger samma sorts påföljder. 7 av pojkarna har angett att deras regelbrott 
inte fått några följder alls, 6 har fått tillsägelser och för 2 av pojkarna har påföljden varit att 
läraren ringt hem. 
 
Många elever ur båda åldersgrupperna har enbart angivit regelbrottet utan att beskriva några 
påföljder. 

Sammanfattning  
Flickorna i år 4-6 är den näst största gruppen som anger att de bryter mot reglerna dagligen. 
De är också representerade bland de elever som bryter mot reglerna några gånger i veckan, 
20 procent av flickorna i år 4-6 ger det svaret. Lika stor del av flickorna i år 4-6 anger att det 
aldrig bryter mot reglerna. 57 procent av pojkarna i år 4-6 svarar att de brutit mot skolans 
regler vid få tillfällen och 9 procent ur samma grupp svarar ”aldrig”. Flickor i år 9 är den 
grupp som i minst utsträckning anser att de bryter mot reglerna. Pojkarna i år 9 är det största 
grupp som bryter mot reglerna dagligen. Huvuddelen av informanterna svarar att de bryter 
mot skolans regler vid få tillfällen. Dubbelt så många elever i år 4-6 som i år 9 anger att de 
bryter mot reglerna dagligen eller några gånger i veckan. 
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Det vanligaste regelbrottet i båda åldersgrupperna är att tugga tuggummi. Det näst vanligaste 
i år 4-6 är att kasta snöboll och i år 9 att använda tobak. Angående påföljder av regelbrott är 
det vanligaste svaret från eleverna i år 9 att ingenting händer. Två konsekvenser av regelbrott 
som båda åldersgrupperna har angett är tillsägningar från lärare och att läraren ringer till 
föräldrarna. 
 
 
Fråga 5. Lyssnar dina lärare på dig? 
 
Enkätutfall i procent, fördelat på kön år 4-6 från Granskolan och år 9 från Sjöskolan. 
Resultatet för flickorna i år 9 har ett bortfall på 3 procent. 
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År 4-6 
På frågan om läraren lyssnar på eleven uppger 20 procent av flickor i år 4-6 att läraren alltid 
lyssna på dem och 73 procent att läraren oftast lyssnar. De resterade 7 procenten av flickorna 
i år 4-6  anger svarsalternativet ”sällan”.  
 
30 procent av pojkarna i år 4-6 svarar att läraren alltid lyssnar och de återstående 70 
procenten anser att läraren oftast lyssnar på dem. 
 
År 9 
14 procent av flickorna i år 9 uppger svarsalternativet ”alltid”, 78 procent ”oftast” och 7 
procent ”sällan”. 
 
Utav pojkarna i 9 svarar 7 procent att läraren alltid lyssnar på dem, 78 procent menar att 
läraren oftast lyssnar på dem och 11 anser att läraren sällan lyssnar. 
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Tabell 11. Enkätutfall i antal. 
  Alltid Oftast Sällan Aldrig Vet ej Bortfall Summa 
Flickor år 4-6 3 11 1 0 0 0 15 
Pojkar år 4-6 7 16 0 0 0 0 23 
Flickor år 9 4 22 2 0 0 1 29 
Pojkar år 9 3 35 5 0 2 0 45 

Sammanfattning  
Var femte flicka i år 4-6 anser att läraren alltid lyssnar på dem och 73 procent ur samma 
svarsgrupp anser att läraren oftast lyssnar. Motsvarande siffror för pojkar i år 4-6 är 30 
procent som anser att läraren alltid lyssnar och 70 procent att läraren oftast lyssnar. De äldre 
informantgrupperna svarar i mindre uträckning än de yngre att läraren alltid lyssnar. 14 
procent av flickorna i år 9 anser att läraren alltid lyssnar och 78 procent anser att läraren 
oftast lyssnar. Pojkarnas svar från år 9 skiljer sig en aning från de andra elevgrupperna. 
Enbart 7 procent anser att läraren alltid lyssnar, vilket är den lägsta siffran för 
svarsalternativet alltid. 78 procent uppger att läraren oftast lyssnar, var tionde pojke i år 9 
uppger att läraren sällan lyssnar och det är den högsta siffran för det svarsalternativet. Ingen 
informant anser att lärarna aldrig lyssnar på dem. 
 
 
Fråga 6. Finns det någon vuxen i skolan som du kan prata med om du har 
problem hemma eller med kompisar? 
 
Enkätutfall i procent, fördelat på kön år 4-6 från Granskolan och år 9 från Sjöskolan. 
Resultatet för pojkarna i år 4-6 har ett bortfall på 4 procent och resultatet för flickorna i år 9 
en förskjutning på 1 procent. 
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År 4-6 
Flickorna i år 4-6 ger i störst utsträckningen uttryck för att de anser att det finns någon vuxen 
i skolan att pratat med, 80 procent är av denna uppfattning. 7 procent anser att det inte finns 
någon att prata med och 13 procent vet ej. 
 
Utav pojkarna i år 4-6 svarar 61 procent ”ja” på frågan om det finns någon vuxen att prata 
med i skolan och knappt var tionde elev svarar ”nej”. 26 procent av pojkarna i år 4-6 svarar 
att de inte vet. 
 
År 9 
59 procent av flickorna år 9 uppger att de anser att det finns någon vuxen att pratat med i 
skolan och var femte elev av flickorna i år 9 anser att det inte finns någon vuxen att prata 
med. Var femte flicka i år 9 svarar att hon inte vet. 
 
Drygt hälften av pojkarna i år 9 anser att det finns någon vuxen att pratat med i skolan och 16 
procent svarar ”nej”. Var tredje elev ur informantgruppen uppger att de inte vet. 
 
Tabell 12. Enkätutfall i antal. 
  Ja Nej Vet ej Bortfall Summa 
Flickor år 4-6 12 1 2 0 15
Pojkar år 4-6 14 2 6 1 23
Flickor år 9 17 6 6 0 29
Pojkar år 9 24 7 14 0 45

 

Sammanfattning 
Eleverna i år 4-6 svarar en aning mer positivt än de äldre eleverna på frågan om det finns 
någon vuxen att prata med i skolan. Av flickorna år 4-6 anser 80 procent att de har någon 
vuxen att prata med i skolan och 7 procent att de inte har det. Av pojkarna i år 4-6 anser 61 
procent att de har någon att prata med och 9 procent menar att de inte har det. 59 procent av 
flickorna i år 9 ger utryck för att de har någon att prata med och 21 procent svarar att de inte 
har det. Drygt hälften av pojkarna i år 9 anser att de har någon att prata med och 16 procent 
anger att de inte har det. 
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Fråga 7. Har du blivit orättvist behandlad av någon vuxen i skolan? 
 
Enkätutfall i procent, fördelat på kön år 4-6 från Granskolan och år 9 från Sjöskolan. 
Resultatet för flickorna i år 9 har en förskjutning på 1 procent. 
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År 4-6 
På frågan om eleverna blivit orättvist behandlade av någon vuxen i skolan så svarar 13 
procent av flickorna i år 4-6 att de dagligen blir det. 27 procent upplever att de blivit orättvist 
behandlade vid få tillfällen och var tredje elev i svarsgruppen uppger att det aldrig blivit det. 
27 svarar att de inte vet. 
 
4 procent av pojkarna uppger att de dagligen blivit orättvist behandlade i skolan. 9 procent 
svarar att de har blivit det några gånger i veckan, var fjärde elev vid få tillfällen. Knappt 
hälften ger uttryck för att de aldrig blivit orättvist behandlade. 13 procent vet ej. 
 
År 9 
Drygt hälften av flickorna i år 9 anser att de vid få tillfällen blivit orättvist behandlade. En 
tredjedel har aldrig blivit orättvist behandlade och var tionde flicka i år 9 vet inte om hon 
blivit orättvist behandlade. 
 
Utav pojkarna i år 9 anser 16 procent att de blivit orättvist behandlade några gånger i veckan. 
Var tredje elev i svarsgruppen uppger att de blivit det vid få tillfällen. De pojkar i år 9 som 
aldrig blivit orättvist behandlade står för 44 procent och de som inte vet 7 procent. 
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Tabell 13. Enkätutfall i antal. 

  Dagligen 
Ngr 
ggr/v 

Få 
tillfällen Aldrig Vet ej Bortfall Summa 

Flickor år 4-6 2 0 4 5 4 0 15 
Pojkar år 4-6 1 2 6 11 3 0 23 
Flickor år 9 0 0 16 10 3 0 29 
Pojkar år 9 0 7 15 20 3 0 45 

Exempel 
De öppna svaren från eleverna i år 4-6 på Granskolan var få och av så pass olika karaktär att 
en kategorisering inte var möjlig. En flicka har känt sig ignorerad när hon räckt upp handen 
för att få hjälp. Av de två flickorna som svarade att de dagligen känt sig orättvist behandlade 
uttrycker den ena flickan att det är svårt att förklara och den andra har uppgett ett exempel 
där hon blivit sårad och att läraren vänt ryggen till och gått därifrån. En flicka och en pojke 
uttryckte att de själva inte fått tillåtelse att göra sådant som andra har fått göra. En pojke i år 
4-6 som svarat att han dagligen känt sig orättvist behandlad menar att läraren inte lyssnat på 
honom när han berättat att någon sagt fula saker till honom. En annan pojke angav att läraren 
brukar skälla på honom istället för ”boven”. 
 
Tabell 14. Kategoriserade öppna svar i antal, år 9 från Sjöskolan. 
 Läraren 

favoriserar 
Läraren 
lyssnar inte 

Aldrig Övrigt 

Flickor år 9 2 3 2 6
Pojkar år 9 2 2 2 7

 
Citat från flickor år 9 
”Få tillfällen, det finns gånger då jag haft en annan åsikt om en viss sak än läraren och då har 
läraren inte ens lyssnat på min åsikt utan bara sagt åt mig att hon har rätt och nu ”tjafsar” vi 
inte mer om det.”95 ”Få tillfällen, har hänt bara någon gång. Men det har handlat om 
kollektiv bestraffning och andra orättvisa sätt som lärarna (vissa) tar till för att inte tappa 
kontroll 96en bla.”  

                                                

Sammanfattning 
Så mycket som 13 procent av flickorna i år 4-6 anser att de blivit orättvist behandlade. I 
övrigt är flickorna i år 4-6 jämt fördelade på de andra svarsalternativen. 4 procent av 
pojkarna i år 4-6 anser att de dagligen blivit orättvist behandlade och 9 procent uppger att de 
blivit det några gånger i veckan. Merparten, 48 procent av pojkarna i år 4-6 svarar att de 
aldrig blivit orättvist behandlade. Det är endast elever i år 4-6 som svarar att de dagligen 
blivit orättvist behandlade, 13 procent av flickorna och 4 procent av pojkarna. Drygt hälften 
av flickorna i år 9 är av den uppfattningen att de blivit orättvist behandlade vid få tillfällen. 
Var tredje flicka i år 9 uppgav svarsalternativet ”aldrig” på ovanstående fråga och var tionde 
angav att de inte vet. De som i störst uträckning upplever att de blir orättvist behandlade 
några gånger i veckan är pojkar i år 9, 16 procent är av den uppfattningen. Var tredje pojke i 
år 9 svarar att han upplevt det vid få tillfällen och 44 procent uppger att de aldrig blivit 
orättvist behandlade. Det är endast pojkar som anser att de blivit orättvist behandlade några 
gånger i veckan, 9 respektive 16 procent av pojkar i år 4-6 och år 9 uppger detta. 

 
95 Flicka år 9, se bilaga 4, fråga 7. 
96 Flicka år 9, se bilaga 4, fråga 7. 
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Anmärkningsvärt är att det är övervägande pojkar som menar att de aldrig blivit orättvist 
behandlad av någon vuxen i skolan. 
 
De 3 exempel från elever i år 4-6 handlar om händelser då läraren inte lyssnar till vad eleven 
upplever. 5 elever i år 9 upplever att läraren inte lyssnar på dem och 4 elever i samma 
åldersgrupp anser att läraren favoriserar vissa grupper framför andra.  
 
 
Fråga 8. Kan du säga till din lärare om hon/han gjort eller sagt något fel? 
 
Enkätutfall i procent, fördelat på kön år 4-6 från Granskolan och år 9 från Sjöskolan. Resultatet 
för pojkarna i år 9 har en förskjutning på 1 procent. 
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År 4-6 
40 procent av flickorna i år 4-6 anser att de alltid kan säga till läraren om denne gjort eller 
sagt något fel. Var tredje flicka i år 4-6 uppger att de oftast kan det och 7 procent uppger 
svarsalternativet ”sällan”. 13 procent vet ej. 
 
Av pojkarna är det 30 procent som alltid kan säga till sin lärare, 35 procent som oftast kan 
göra det och 17 procent som anser att de sällan kan det. Knappt var tionde elev uppger att de 
aldrig kan säga till och lika många vet inte. 
 
År 9 
Utav flickorna i år 9 är det 17 procent som anser att de alltid kan säga till sin lärare om denne 
gjort eller sagt något fel. 28 procent anser att de oftast kan säga till och 38 procent svarar 
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”sällan” på ovanstående fråga. Var tionde flicka i år 9 svarar att hon aldrig kan säga till sin 
lärare och 7 procent vet ej. 
 
40 procent av pojkarna i år 9 ger uttryck för att de alltid kan säga till sin lärare när denne 
gjort eller sagt något fel. 42 procent är av den uppfattningen att de oftast kan säga till och 13 
procent att de sällan kan göra det. De resterande 4 procenten menar att de aldrig kan säga till. 
 
Tabell 15. Enkätutfall i antal. 
  Alltid Oftast Sällan Aldrig Vet ej Bortfall Summa 
Flickor år 4-6 6 5 1 1 2 0 15 
Pojkar år 4-6 7 8 4 2 2 0 23 
Flickor år 9 5 8 11 3 2 0 29 
Pojkar år 9 18 19 6 2 0 0 45 

 

Sammanfattning  
Av flickorna i år 4-6 anser 40 procent att alltid kan säga till sin lärare om hon/han gjort eller 
sagt något fel och 33 procent är av den uppfattningen av de oftast kan det. Sammantaget 
anser 14 procent av flickorna att de sällan eller aldrig kan säga till. Motsvarande siffror för 
pojkar i år 4-6 är 30 procent som anser att de alltid kan säga till, 35 procent som oftast kan 
göra det. Sammantaget anser 26 procent av pojkarna i år 4-6 att de sällan eller aldrig kan säga 
till. För flickorna i år 9 uppger 17 procent att de alltid kan säga till, 28 procent anser att de 
ofta kan göra det. Sammantaget uppger en knapp majoriteten av flickorna i år 9 att de sällan 
eller aldrig kan säga till sin lärare om denne gjort eller sagt något fel. Pojkarna i år 9 är de 
som i störst utsträckning anser att de kan säga till sin lärare, 40 procent anser att de alltid kan 
det och 42 procent menar att de oftast kan det. Sammantaget är det 17 procent av pojkarna i 
år 9 som anser att de sällan eller aldrig kan säga till sin lärare. 
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Fråga 9. Får du den hjälp du behöver under lektionerna? 
 
Enkätutfall i procent, fördelat på kön år 4-6 från Granskolan och år 9 från Sjöskolan. Resultatet 
för flickorna i år 9 har ett bortfall på 7 procent och resultatet för pojkarna i år 9 en 
förskjutning på 1 procent. 

 
År 4-6 
Var femte elev flicka i år 4-6 anser att hon alltid får den hjälp hon behöver. Resterande 80 
procent uppger att de oftast får det. 
 
26 procent av pojkarna i år 4-6 anser att de alltid får den hjälp de behöver och 65 procent 
uppger att de oftast får det. 9 procent svarar ”sällan”. 
 
År 9 
Var tionde flicka i år 9 ger uttryck för att de alltid får den hjälp de behöver, 69 procent anser 
att de oftast får hjälp och 14 procent svarar att de sällan får det.  
 
Utav pojkarna i år 9 uppger drygt var tionde elev att de alltid får den hjälp de behöver, 73 
procent menar att de oftast får det och 13 procent svarar ”sällan”. 2 procent vet ej. 
 
Tabell 16. Enkätutfall i antal. 
  Alltid Oftast Sällan Aldrig Vet ej Bortfall Summa 
Flickor år 4-6 3 12 0 0 0 0 15 
Pojkar år 4-6 6 15 2 0 0 0 23 
Flickor år 9 3 20 4 0 0 2 29 
Pojkar år 9 5 33 6 0 1 0 45 
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Sammanfattning  
Flickor i år 4-6 är de som i högst grad uppger att de alltid och oftast får hjälp, 100 procent är 
av den uppfattningen. Pojkarna i år 4-6 är övervägande positiva även de, 91 procent svarar att 
de alltid eller oftast får den hjälp de behöver. Drygt var tionde pojke i år 4-6 uppger dock att 
de sällan får den hjälp de behöver. Elever i år 4-6 svarar i större utsträckning än elever i år 9 
att de alltid får den hjälp de behöver. Flickorna och pojkarna i år 9 är till stor del nöjda, 79 
respektive 84 procent svarar att de alltid eller oftast får den hjälp de behöver. Flickor och 
pojkar i år 9 är de som är mest missnöjda, där 14 respektive 13 procent anser att de sällan får 
den hjälp de behöver. Ingen av eleverna har valt svarsalternativet ”aldrig”. 
 
 
Fråga 10. Är du trygg i skolan? 
 
Enkätutfall i procent, fördelat på kön år 4-6 från Granskolan och år 9 från Sjöskolan. Resultatet 
för flickorna i båda åldersgrupperna och pojkarna i år 9 har vardera en förskjutning på 1 
procent. 
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År 4-6 
Av flickorna i år 4-6 uppger 40 procent att de alltid känner sig trygga i skolan, var tredje elev  
i svarskategorin menar att de oftast är trygga i skolan. 13 procent svarar att de sällan är 
trygga i skolan och 13 procent svarar ”vet ej”. 
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Knappt hälften av pojkarna i år 4-6 uppger att de alltid är trygga, 43 procent menar att de 
oftast är trygga i skolan. Knappt var tionde elev i kategorin pojkar i år 4-6 ger uttryck för att 
de sällan är trygga i skolan. 
 
År 9 
17 procent av flickorna i år 9 svarar att de alltid är trygga i skolan, 72 procent anser att de 
oftast är trygga i skolan. Var tionde flicka i år 9 anser sig sällan trygg i skolan. 
 
Drygt hälften av pojkarna i år 9 svarar att de alltid är trygga i skolan och 40 procent att de 
oftast är det. 2 procent svarar att de sällan känner sig trygga i skolan och 4 procent uppger 
svaret ”aldrig”. 
 
Tabell 17. Enkätutfall i antal. 
  Alltid Oftast Sällan Aldrig Vet ej Bortfall Summa 
Flickor år 4-6 6 5 2 0 2 0 15 
Pojkar år 4-6 11 10 2 0 0 0 23 
Flickor år 9 5 21 3 0 0 0 29 
Pojkar år 9 24 18 1 2 0 0 45 

 

Sammanfattning  
Av flickorna i år 4-6 anser drygt 40 procent att de alltid är trygga i skolan. Fickorna i år 4-6 
är också de som i störst utsträckning ger uttryck för att de sällan trivs i skolan, 13 procent är 
av den uppfattningen. Knappt hälften av pojkarna i år 4-6 anser att de alltid känner sig trygga 
i skolan. 9 procent av pojkarna i år 4-6 är sällan trygga. 17 procent av flickorna i år 9 anser 
att de alltid är trygga i skolan. Flickor i år 9 svarar i mycket större utsträckning än någon 
annan grupp att de oftast är trygga i skolan, hela 72 procent uppger detta. Pojkarnas resultat i 
samma åldersgrupp liknar de yngre pojkarnas resultat, ungefär hälften att dem känner alltid 
sig trygga i skolan. 
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Fråga 11. Är det kul att gå till skolan? 
 
Enkätutfall i procent, fördelat på kön år 4-6 från Granskolan och år 9 från Sjöskolan. Resultatet 
för pojkarna i år 4-6 har ett bortfall på 4 procent och resultatet för flickorna i år 9 har ett 
bortfall på 3 procent. 
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År 4-6 
Utav flickorna i år 4-6 uppger 13 procent att de alltid tycker att det är kul att gå till skolan, 40 
procent anser att det oftast är kul och var tredje flicka i år 4-6 anser att det sällan är kul att gå 
till skolan. 13 procent svarar att det aldrig är kul att gå till skolan. 
 
Knappt var tionde pojke i år 4-6 menar att det är kul att gå till skolan, 35 procent anser att det 
oftast är kul och 39 procent anser att det sällan är kul. 13 procent av pojkarna i år 4-6 uppger 
att de aldrig tycker att det är kul att gå till skolan. 
 
År 9 
3 procent av flickorna i år 9 ger uttryck för att det alltid är kul att gå till skolan. 21 procent är 
av åsikten att det oftast är kul och 66 procent att det sällan är kul. 7 procent menar att det 
aldrig är kul att gå till skolan.  
 
Av pojkarna i år 9 är det 7 procent som uppger att det alltid är kul att gå till skolan, 42 
procent ger svaret ”oftast” på frågan om det är kul att gå till skolan. Var tredje pojke i år 9 
anser att det sällan är kul att gå till skolan och var femte uppger att det aldrig är kul. 
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Tabell 18. Enkätutfall i antal. 
  Alltid Oftast Sällan Aldrig Vet ej Bortfall Summa 
Flickor år 4-6 2 6 4 2 1 0 15 
Pojkar år 4-6 2 8 9 3 0 1 23 
Flickor år 9 1 6 19 2 0 1 29 
Pojkar år 9 3 19 14 9 0 0 45 

 

Sammanfattning  
Flickorna i år 4-6 uppger i störst grad av alla att de alltid och oftast tycker att det är kul att gå 
till skolan, 53 procent anser detta. Samma svarsgrupp är de enda som uppger att de inte vet, 7 
procent svarar detta. Pojkarnas svar i år 4-6 påminner om flickornas svar, men de är inte lika 
positiva. Pojkarnas svar från år 4-6 och år 9 liknar varandra, där drygt hälften svarar ”sällan” 
eller ”aldrig”, 44 respektive 49 procent står för alternativen alltid och oftast. Flickorna i år 9 
skiljer sig däremot från de andra, där 73 procent anser att det sällan eller aldrig är kul att gå 
till skolan. Det finns representanter från alla kategorier som väljer svarsalternativet aldrig. 
Pojkarna i år 9 står för den största andelen, så många som 20 procent anser detta. 
 
Fråga 12. Trivs du med de vuxna i skolan? 
 
Enkätutfall i procent, fördelat på kön år 4-6 från Granskolan och år 9 från Sjöskolan. Resultatet 
för flickorna i år 9 har ett bortfall på 3 procent. 
 

Diagram 23

27

47

13 13

43

57

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alltid Oftast Sällan Aldrig Vet ej

P
ro

ce
nt

Flickor år 4-6 Pojkar år 4-6

 

Diagram 24

14

62

21

13

78

2
7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alltid Oftast Sällan Aldrig Vet ej

Flickor år 9 Pojkar år 9

P
ro

ce
nt

 40



År 4-6 
Var tredje flicka i år 4-6 anser att hon alltid trivs med de vuxna i skolan. Knappt hälften av 
flickorna anser att de oftast trivs. 13 procent uppger att de sällan trivs med de vuxna i skolan 
och 13 procent svarar ”vet ej”. 
 
43 procent av pojkarna i år 4-6 anger att de alltid trivs i skolan. 57 procent uppger att de 
oftast trivs med de vuxna i skolan.  
 
År 9 
Av flickorna i år 9 trivs 14 procent alltid med de vuxna i skolan och 62 procent oftast. Var 
femte flicka i år 9 menar att hon sällan trivs med de vuxna i skolan. 
 
13 procent av pojkarna i år 9 trivs alltid med de vuxna i skolan och 78 procent svarar 
”oftast”. 2 procent menar att de sällan trivs med de vuxna i skolan och 7 procent svarar 
”aldrig”.  
 
Tabell 19. Enkätutfall i antal. 
  Alltid Oftast Sällan Aldrig Vet ej Bortfall Summa 
Flickor år 4-6 4 7 2 0 2 0 15 
Pojkar år 4-6 10 13 0 0 0 0 23 
Flickor år 9 4 18 6 0 0 1 29 
Pojkar år 9 6 35 1 3 0 0 45 

 

Sammanfattning 
Drygt en fjärdedel av flickorna i år 4-6 trivs alltid i skolan och 47 procent trivs oftast. 13 
procent ur samma informantgrupp uppger att de sällan trivs med de vuxna i skolan. Pojkar i 
år 4-6 trivs allra bäst med de vuxna i skolan, 100 procent svarar ”alltid” eller ”oftast”. Av 
flickorna i år 9 uppger 14 procent att de alltid trivs med de vuxna i skolan och 62 procent 
svarar att de oftast trivs i skolan och 21 procent menar att de sällan trivs. Av pojkarna i år 9 
anser 78 procent att de oftast trivs med de vuxna i skolan, pojkar från denna grupp är också 
de enda som väljer svarsalternativet ”aldrig”.  
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Fråga 13. Trivs du i klassrummet? 
 
Enkätutfall i procent, fördelat på kön år 4-6 från Granskolan och år 9 från Sjöskolan. Resultatet 
för flickorna och pojkarna i år 9 har vardera en förskjutning på 1 procent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
År 4-6 
Drygt var fjärde flicka i år 4-6 uppger att hon alltid trivs i klassrummet. 60 procent av 
flickorna i år 4-6 svarar att de oftast trivs och 13 procent trivs sällan. 
 
Av pojkarna i år 4-6 anser 35 procent att de alltid trivs i klassrummet, drygt hälften ger 
uttryck för att de oftast trivs. 13 procent menar att de sällan trivs och 3 procent är av åsikten 
att de aldrig trivs i klassrummet. 
 
År 9 
17 procent av flickorna i år 9 menar att de alltid trivs i klassrummet, 55 procent anser att de 
oftast trivs. Var fjärde flicka i år 9 uppger att hon sällan trivs och 3 procent att de aldrig trivs 
i klassrummet. 
 
Var tredje pojke i år 9 svarar att han alltid trivs i klassrummet, 53 procent trivs oftast. Knappt 
var tionde pojke i år 9 anser att han sällan trivs och 4 procent trivs aldrig i klassrummet. 
 
Tabell 20. Enkätutfall i antal. 
  Alltid Oftast Sällan Aldrig Vet ej Bortfall Summa 
Flickor år 4-6 4 9 2 0 0 0 15 
Pojkar år 4-6 8 12 3 0 0 0 23 
Flickor år 9 5 16 7 1 0 0 29 
Pojkar år 9 15 24 4 2 0 0 45 
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Sammanfattning 
Många elever trivs i skolan. 87 procent av flickorna i år 4-6 är av uppfattningen att de alltid 
eller ofta trivs. Likafullt är det 13 procent av flickorna i år 4-6 som anger att de sällan trivs. 
Siffran för de pojkar i år 4-6 som alltid eller oftast trivs i klassrummet är samma som för 
flickorna i samma ålder, 87 procent. Pojkarna i år 4-6 uppger även i samma utsträckning som 
flickorna att de sällan trivs, 13 procent är av denna uppfattning. Elever i år 9 trivs sämre i 
klassrummet än elever från år 4-6. Flickornas svar från år 9 skiljer sig en aning från de övriga 
informanterna. 72 procent av flickorna i år 9 svarar att de alltid eller oftast trivs i 
klassrummet. Men flickorna i år 9 uppger svarsalternativet ”sällan” eller ”aldrig” i dubbelt så 
stor utsträckning som de resterande eleverna, 27 procent uppger att de sällan eller aldrig trivs 
i klassrummet. 86 procent av pojkarna i år 9 anser att de alltid eller oftast i trivs klassrummet. 
13 procent av pojkarna i år 9 menar att de sällan eller aldrig trivs.  
 
 
Fråga 14. Vill du berätta något mer om hur du blir bemött i skolan, gör det 
här: 
 
Flera elever, framför allt flickor i år 9, skrev på den sista frågan tydliga redogörelser för hur 
de anser lärare skall bemöta elever.  
 

– Jag tycker endel lärare borde behandla oss mer som människor änn bara elever, 
även fast vi är i skolan. Men endel lärare gör det och då är det kul att gå på deras 
lektioner.97 
 
– Om lärarna hade behandlat oss elever lika, och inte hade fördomar mot oss, hade 
nog inte vi heller ha det98 
 
– Lärarna borde inte skrika om det har hänt något och om man kommer försent så 
borde dem säga ”vad roligt att du kommer” istället för ”varför kommer du försent” 
eller ” nu skriver jag upp dig på skolk”.99 
 
– Man vill inte göra sig hörd för det finns vissa som är astaskiga när man säger nåt 
som de inte håller med om & man känner sig ofta utanför. Lärarna tar för givet att vi 
tjejer vill vara med varandra. Skulle vilja att lärarna slutar hålla på med dom där tjej- 
och killgrupperna! Ibland vill man faktiskt variera!100 
 
– Lärare borde respektera alla elevers speciella egenskaper 101 
 
– Lärarna brukar inte erkänna om dom gjort not fel 102  

 
 
 
 

 

                                                 
97 Flicka år 9, se bilaga 4, fråga 14. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Pojke år 9, se bilaga 4, fråga 14. 
102 Pojke år 4-6, se bilaga 4, fråga 14. 
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Diskussion  
 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och 
därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan 
att tjäna.103  

 
Eftersom lärare ska hjälpa sina elever, kan man genom det ovanstående citatet tolka att lärare 
ska tjäna sina elever. Detta kan upplevas en aning provokativt eftersom många lever med 
bilden av att läraren som ska tala om för eleverna vad de ska göra, att det är läraren som 
bestämmer. Men låt oss se närmare på detta. För att kunna hjälpa någon så måste man först ta 
reda på vad personen behöver hjälp med. Det kräver att läraren lyssnar till sina elever och att 
elever har möjlighet att påverka sin arbetssituation i skolan. Det handlar om empati och 
demokrati och om ett samarbete mellan elever och lärare. 
 
Morot och piska eller inre motivation  
 
Just nu pågår en het debatt om skolan, där regeringens förslag till förändringar av skolan är en 
del. Man kan få uppfattningen av att många i debatten, bland annat vår utbildningsminister 
Jan Björklund anser att dagens skolsituation är en maktkamp mellan elever och lärare, där 
eleverna har tagit makten i skolan och lärarna skall återta den. Björklund menar enligt artikeln 
”Stort stöd för hårdare regler i skolan” att den borgerliga skolpolitiken inte vill ha ”hårdare 
regler”, utan ”en kombination av tydligare regler och ökade befogenheter för lärarna”. Detta 
innebär strängare konsekvenser (straff) av regelbrott, såsom kvarsittning, varningar och 
utvisningar. Utöver det vill skolpolitikerna införa ordningsbetyg och betygsliknande 
omdömen från år 1.104 Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstads universitet, anser 
den nya skolpolitiken skulle passa i 1800-talets bondesamhälle. Då ”ansåg staten att skolan 
skulle utveckla lydiga, tålmodiga och ödmjuka människor Det uppnåddes genom extrem 
katederundervisning, hård disciplin och utantilläxor”.105 Scherp menar också att ”kontroll, 
ökade krav, hårda tag och sanktioner [inte] leder till skolutveckling, lärande och fördjupade 
kunskaper”. I enlighet med Scherp anser vi att en kombination av tydligare regler och ökade 
befogenheter för lärarna är en förskönande omskrivning för just ”hårdare regler” och ”hårdare 
tag” och att förespråkarna för dessa förändringar vill att eleverna skall bli mer motiverade 
genom morot och piska, det vill säga hot om bestraffningar och lockande med belöningar.106 
Christer Stensmo menar att dessa metoder enbart ger en yttre motivation och att elever istället 
behöver en inre motivation för att känna intresse för arbetet i skolan.107 Utifrån våra rön och 
tidigare forskning anser vi att den inre motivationen behövs för såväl arbetet i de olika 
ämnena som att följa ordningsregler. De borgerliga politikerna vill vidare införa möjlighet att 
lättare flytta elever. Detta handlar då ofta om att tvångsförflytta elever som misskött sig, 
vilket enligt Barnombudsmannen inte ”är en lösning på problemet utan ett tecken på att de 
ansvariga vuxna har kapitulerat”. Barnombudsmannen är rädd att ökad möjlighet att flytta 
elever som misskött sig ”riskerar att bli ett alternativ till det mera arbetskrävande 
förebyggande arbetet”.108 Den uppfattningen delar vi med Barnombudsmannen. 
 

                                                 
103 Kierkegaard, S. i Svedberg, L. (2007), s. 295. 
104 Göteborgs Posten, 2007-04-02, ”Stort stöd för hårdare regler i skolan”. 
105 Scherp, H-Å. Svenska Dagbladet, 2008-03-23, ”Björklunds betygshets leder fel”. 
106 Scherp, H-Å. Sydsvenska Dagbladet, 2008-12-10, ”Skolan tas 50 år tillbaka i tiden”.  
107 Stensmo, C. (2000), s. 10. 
108 Barnombudsmannen (2003), s. 120. 
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Vad händer om vi tar bort de ”dåliga” regler i skolan? 
 
Resultatet av enkätundersökningen i denna rapport visar att de regler som eleverna tycker är 
dåliga är samma regler som eleverna oftast bryter mot. Det handlar bl. a. om att tugga 
tuggummi, inte ha mobilen påslagen under skoldagen och att kasta snöboll. Elever från en 
annan undersökning på Rinkebyskolan reagerar på samma sorts regler som eleverna i vår 
undersökning. En elev från Rinkebyskolan tycker att rektorn tjatar om onödiga regler, såsom 
att ta av sig kepsen och att inte tugga tuggummi istället för att påminna om det som faktiskt 
är viktigt.109  
 
Hur skulle det se ut om dessa regler om tuggummi och kepsar inte fanns? Jesper Juul skriver 
om barns reaktioner på vuxnas regler. Reglerna som Juul syftar på är till exempel ”när 
mamma [eller läraren] ber er om något, så gör ni det utan diskussion” eller ”man talar snällt 
till varandra”110. Dessa regler är som en sista utväg i en konflikt och på ett plan helt 
opersonliga men berör ändå något djupt personligt. Juul menar att tvetydigheten i reglerna är 
något som driver barn till att ”hitta kreativa sätt att bryta mot dem [reglerna] i hopp att kunna 
bevara sin individualitet och värdighet, utan att bli betraktade som lagbrytare”.111 Juul belyser 
att ”Barn är fulla av livsvisdom, men de saknar den kunskap om livet och tillvarons villkor 
som krävs för att ta ledningen”.112 Barn kan, vet och förstår mycket men behöver guidning i 
livet av vuxna. Som vi ser det betyder det att vuxna inte enbart ska tala om för barnen vad de 
ska göra utan att vuxnas uppgift är att få barnen att förstå varför man bör göra vissa saker och 
andra inte. Undersökningen i denna rapport visar att så många som 65 procent av eleverna i 
år 4-6 och 50 procent i år 9 anser att det finns dåliga regler på skolan, 8 respektive 14 procent 
anser att det inte finns dåliga regler.113 En möjlig orsak till detta är enligt oss, att vissa regler 
som finns på skolorna inte förankrats hos eleverna i full utsträckning. En möjlig verkan av att 
slopa förbud mot tuggummi och kepsar skulle kunna vara att eleverna inte bryter mot regler i 
lika stor utsträckning som tidigare. Detta skulle i så fall innebära att mycket tjat och negativ 
interaktion mellan lärare och elev skulle försvinna. Istället anser vi att man bör hitta grunden 
till problemet. Ett exempel är att när eleverna tuggar tuggummi sätter de ibland tuggummit 
under bordet istället för att kasta det i papperskorgen. Problemet är inte själva tuggummit 
utan att eleven förstör möbler i skolan. Hur kan man komma till rätta med det? Ett arbete 
med att förankra reglerna hos eleverna och ha en dialog och lyssna på eleverna kräver 
mycket tid och kraft och resurserna i skolan för att arbeta på detta sätt finns kanske inte till 
fullo. 
 
Att eleverna tänjer på gränser kan vidare ses som ett sätt för dem att träna på att ifrågasätta. 
Om anledningen till kepsförbud inomhus till exempel vore att eleverna skulle ha något att 
träna sina demokratiska rättigheter på skulle det vara en väl genomtänkt och berättigad regel. 
Men om denna regel enbart är ett sätt att påvisa maktåtskillnaden mellan elev och lärare, där 
eleven genom att ta av sig mössan skall visa vördnad mot överheten, anser vi att detta är ett 
misslyckande för den svenska demokratiska skolan. Med utgångspunkt i våra informanters 
svar anser vi, precis som Juul, att det är tveksamt om barn lär sig respektera vuxnas gränser 
genom många olika regler och att det är mer troligt att barn lär sig frukta konsekvenserna. 
Men vi är förvissade genom vår studie och tidigare forskning om betydelsen av få och 
betydelsefulla regler, som är starkt förankrade hos eleverna. Ytterligare belägg för detta 

                                                 
109 Busk, Y. (2003), s. 102f. 
110 Juul, (2006), s. 107. 
111 Ibid., s. 107f.  
112 Ibid., s. 11.  
113 Diagram 3 och 4. 
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finner vi i läroplanen, Lpo 94, där det framgår vad som ska ligga till grund för skolans arbete 
för gemensamma regler. Läraren skall ”klargöra och med eleverna diskutera det svenska 
samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet”, ”öppet 
redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem […] tillsammans 
med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen”.114 
 
Demokrati – ska det bara gälla vuxna? 
 
I sin kamp för vuxna att återta makten från barnen i skolan menar utbildningsminister Jan 
Björklund att eleverna ska få mindre inflytande i skolan.115 Ashing och Modig som arbetar 
för Rädda barnen, är av en annan åsikt och uttalar sig på följande sätt om elevers möjligheter 
att påverka i skolan: ”Rädda Barnen menar att om skolan ska kunna följa skollagens krav att 
verka för demokrati så behövs det mer och inte mindre elevinflytande. Skolverkets 
inspektioner visar att mer än varannan skola behöver förbättra elevernas inflytande över sitt 
lärande”.116 Även i Barnombudsmannens årsrapport 2003 finner vi stöd för det, ”drygt 30 
procent inte [är] nöjda med sitt inflytande i skolan”.117 Det är samma siffra som framkommer 
i vår undersökning. Drygt en tredjedel av alla elever i anser att de sällan eller aldrig får 
påverka och planera sitt skolarbete.118 I Barnombudsmannens rapport framkommer det även 
de olika åldersgruppernas uppfattning av sitt inflytande i skolan skiljer sig åt. Det visar sig att 
de äldre eleverna119 anser sig ha mindre inflytande än yngre eleverna120 anser sig ha. Den 
uppfattningen överensstämmer med vår undersökning. 11 procent av eleverna i år 4-6 anser 
att de alltid får vara med och påverka sitt skolarbete, 24 procent anser sig sällan ha det. I år 9 
anser 2 procent att de alltid får påverka och 44 procent anser att de sällan får göra det.121 
Skolverket framhåller i Lpo 94 att ”Skolan skall sträva efter att varje elev […] successivt 
utövar ett allt större inflytande över sitt lärande”122, vilket tyder på att resultaten av vår 
undersökning och Barnombudsmannens rapport är i strid med läroplanen. 
 
6-åriga Ellen i Åsa Bartholdssons intervju är medveten om sina minskande möjligheter att 
påverka med stigande ålder.123 Trots Ellens ringa ålder vet hon vad som väntar henne, att i 
och med ökande ålder anpassa sig mer och mer till det auktoritetssystem som Bartholdsson 
menar fortfarande råder i skolan124, vilket vi instämmer i. Ellens medvetenhet och förmåga att 
uttrycka sig kring detta kan ses som ett led i utvecklingen av en demokratiskt tänkande 
medborgare. Genom att tillgodogöra sig ytterligare kunskaper om sina demokratiska 
rättigheter kan detta leda till att Ellen senare kommer att ifrågasätta detta auktoritetssystem. 
Susanne Häggqvists rapport för Arbetslivsinstitutet berör också känslan av att kunna påverka 
i skolan minskar med stigande ålder. Hon menar att orsaken till detta kan vara att 
”förväntningar på inflytande ökat snabbare än den faktiska möjligheten”.125 Med 
utgångspunkt i vår egen studie och ovan nämnd forskning anser vi att elever ska få mer 

                                                 
114 Skolverket, Lpo 94. 
115 Wångersjö, M. GT, 2007-03-14, ”Gult eller rött kort - ministern vill varna och ”visa ut” elever”. 
116 Ashing, I. Modig, C. ”Barn är människor med egna rättigheter”. 
117 Barnombudsmannen, s. 18. 
118 Diagram 1 och 2. 
119 År 8 och 9 i Barnombudsmannens rapport (2003) och år 9 i vår undersökning. 
120 År 3 och 4 i Barnombudsmannens rapport (2003) och år 4, 5 och 6 i vår undersökning. 
121 Diagram 1 och 2. 
122 Skolverket, Lpo 94. 
123 Se bakgrundskapitel, s. 10f. 
124 Bartholdsson, Å. (2008), s. 77f. 
125 Häggqvist, s. (2000:1), s. 27. 
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inflytande och att elevers ifrågasättande av en auktoritär ledare är en positiv utveckling för att 
främja ett demokratiskt samhälle. 
 
Lydiga människor - farliga människor  
 
Regeringens arbete med att ta fram en ny läroplan är i full gång.  Men med en skolpolitik 
som förespråkar mer disciplin och mindre elevinflytande bävar vi inför den nya läroplanen. 
Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik uttrycker en liknande åsikt, han menar att regeringens 
skolpolitik strider mot tidigare skolforskning och erfarenhet.126 Författarna till Vem tror på 
skolan? Attityder till skolan 1997 framhåller även de argument för elevinflytande. I början av 
60-talet stärkte elevinflytandet och de demokratiska tankarna i skolan just för att för att 
trygga den demokratiska framtiden i Sverige. ”Genom att det uppväxande släktet övades i 
demokratiskt beslutsfattande skulle de också lära sig att omfatta demokratiska 
värderingar.”127 Resultat för vår studie stärker oss i att ett demokratiskt samhälle ska fostra 
demokratiskt tänkande barn. 
 
Cullberg skildrar i boken Empati det amerikanska experimentet på 60-talet, som resulterade i 
att vanliga amerikanska medborgare, efter övertalning från försöksledaren, till slut gav 
försökspersoner något som de trodde var dödliga elektriska stötar. Författaren menar att 
”dessa vanliga personer åsidosatte sin empatiska kapacitet för att uppfylla försöksledarens 
krav. De underkastade sig en auktoritet.”128 Cullberg menar att samma sorts underkastelse 
ägde rum vid genomförandet av nazisternas utrotningsplaner av judarna i Tyskland under 
andra världskriget. I Tyskland var under den här tiden skolan och hemmen mycket 
auktoritära med sträng lydnadsfostran. Människor var skolade till att lyda överheten och 
”gjorde bara sitt jobb” när de gasade ihjäl miljontals människor och ansåg sig själva inte ha 
ansvar i detta. Cullberg avser med detta exempel att ge oss insikt om vikten av att ta ansvar 
för sina egna handlingar och skriver; ”Kanske kan detta exempel lära oss att vi faktiskt alltid 
är ansvariga själva, ansvariga också för att vi underkastar oss, för att vi lyder!”129 De 
skandinaviska skolorna har genomgått en förändring i synen på det auktoritära vilket innebär 
att eleverna har möjligheter att ifrågasätta auktoriteter i dagens skolor.130 Detta visar sig i vår 
studie, där 2/3 av eleverna menar att de alltid eller oftast kan säga till sin lärare om hon/han 
gjort eller sagt något fel.131 I enlighet med Sylvander menar vi att man själv måste befinna sig 
i en empatisk miljö för att utveckla empati eller att behålla sin empatiska förmåga. Därför är 
det särskilt viktigt att alla som arbetar med barn och ungdomar har en väl utvecklad empatisk 
förmåga. Att barn och ungdomar utvecklar sin empati är viktigt på många sätt bland annat 
genom: ”Att utveckla och stödja barns empatiska förmåga är på sikt den kanske viktigaste 
fredsfaktorn”.132  
 
En analog till de amerikanska experimenten och tyskar som underkastade sig en auktoritet 
ser vi i dokumentären ”Förgrymmade ungar” som skildrar arbetsklimatet i Björkestaskolan. 
Där förväntas lydnad, om inte gör eleverna som läraren säger hamnar de i det lilla rummet 
med gula väggar. Precis som journalisten Hillevi Wahl beskriver, ser vi likheten mellan 

                                                 
126 Scherp, H-Å. Svenska Dagbladet, 2008-03-23, ”Björklunds betygshets leder fel”. 
127 Skolverket, (1998), s.  
128 Cullberg, M. H. (1992) ”Hur vårt inkännande kan manipuleras” i Empati Känna, förstå och växa, Almer, B. 
Durnhofer, A-M. (red.) Almqvist & Wiksell Förlag, s. 47. 
129 Ibid, s. 47.  
130 Ibid, s. 36ff. 
131 Se diagram 15 och 16. 
132 Cullberg, M. H. (1992), s. 22f. 
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”Gula rummet” och en isoleringscell.133 Barn gör som vi vuxna gör. En flicka i år 9 i vår 
studie formulerar sig så här; ”Om lärarna hade behandlat oss elever lika, och inte hade 
fördomar mot oss, hade nog inte vi heller ha det”.134 Om vuxna i skolan stänger in barn i gula 
rum när de inte gör som de blir tillsagda är det troligt att dessa barn själva kommer att stänga 
in barn i gula rum när de blir vuxna. Eller när de leker att de är vuxna. Ett belysande exempel 
skulle kunna se ut så här:  
 

Emma kommer gråtande till sin lärare på rasten och berättar att Lisa stängt in 
henne i förrådet. Efter kommer Lisa. Läraren blir arg och frågar Lisa varför 
hon stängt in Emma, och om hon inte förstår att det är jättehemskt att bli 
inlåst någonstans. Lisa ser ledsen ut och förklarar att de bara lekte skola och 
att Emma inte gjorde som hon blev tillsagd. 

 
Hur ska lärare bemöta detta om hon för en stund sedan själv varit den som stängt in ett barn 
ensamt i ett litet rum?  
 
Vi fruktar för vad som händer med de demokratiska värderingarna och empatin i skolan om 
de nya skolpolitikerna inför tydligare regler och ger lärarna större befogenheter. Vi vill precis 
som skolpolitikerna förändra skolan till något bättre. Men vi anser att ”hårdare tag” och 
mindre elevinflytande i skolan inte är rätt väg att gå. Vi är rädda för att dagens elever inte 
kommer att ha ett demokratiskt förhållningssätt gentemot sina medmänniskor och inte 
kommer att ta ansvar för sina handlingar. 
 
Empati viktigare än regler 
 
Den tidigare barnuppfostran var av ”moralisk eller religiös karaktär och föräldrarna [och 
lärare] kände sig säkra på vad som var rätt och fel”. Kunskapen om barn har med åren växt 
och vi vet mycket mer idag om hur barn utvecklas. Mycket av det som man tidigare trott var 
bra för barn har visat sig vara fel. Moderna föräldrar [och pedagoger] ställs nu inför en 
komplicerad uppgift när de ska bestämma och fatta beslut åt barnen. En del av det är att ge 
avkall på mycket av den makt man tidigare haft, utan att ge ifrån sig ledningen.135 Hur kan 
skolan utformas utan maktkamp och hårdare tag? Juul erbjuder ett alternativ till denna 
maktkamp. Han menar att det bör blir mer jämlikt mellan kvinnor och män också mellan 
vuxna och barn. Jämlikheten kan vara ”att man erkänner varandras olikheter och ser det som 
en styrka för gemenskapen”.136 En pojke i år 9 i vår studie uttrycker sig så här: ”Lärare borde 
respektera alla elevers speciella egenskaper”.137 I vår undersökning är det så många som 13 
procent av eleverna i år 4-6 som anser att de dagligen eller några gånger i veckan blivit 
orättvist behandlade av någon vuxen i skolan. 8 procent av eleverna i år 9 anser att de blivit 
orättvist behandlade några gånger i veckan.138 En flicka i år 9 i vår undersökning menar att 
det finns lärare ”som är astaskiga när man säger nåt som de inte håller med om & man känner 
sig ofta utanför”.139 Tidigare forskning från Skolverket visar liknande siffror där 6 procent av 
eleverna i år 4-6 anser att de dagligen eller några gånger i veckan känt sig orättvist behandlad 
av lärare eller andra vuxna i skolan140 och 13 procent av eleverna i år 7-9 anser att de ofta 

                                                 
133 Wahl, H. 2008-11-06, “Vi skrämmer våra barn till tystnad”. 
134 Resultat, fråga 14. 
135 Juul, J. (2006), s. 12f.  
136 Ibid., s. 45. 
137 Resultat, fråga 14. 
138 Diagram 13 och 14. 
139 Resultat, fråga 14. 
140 Skolverket, Attityder till skolan 2006, ”Frågor och svar – Elever i årskurs 4-6”, fråga 26 A. 
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blivit orättvist behandlade av lärare eller andra vuxna i skolan.141 Barnombudsmannen 
hänvisar till en annan rapport från Skolverket, Relationer i skolan – en utvecklande eller 
destruktiv kraft, där 4 procent av elever i år 5 anser att de ofta eller flera gånger blivit illa 
behandlade av vuxna i skolan och motsvarande siffra för elever i år 8 är 7 procent.142 Med 
utgångspunkt i vår studie och i tidigare forskning som ovan lyfts fram, menar vi att det bör 
satsas mer på att utveckla ett skolklimat som bygger på samarbete och empati mellan lärare 
och elever istället för fler regler och hårdare straff för eleverna. Arbetet mot en mer empatisk 
och demokratisk skola påbörjades redan på 60-talet och det arbetet som påbörjats måste 
vidareutvecklas. Det är fortfarande många elever som känner sig orättvist behandlade av 
vuxna i skolan och vi menar att ”hårdare tag” kommer att få denna grupp av elever att bli 
ännu större.  
 
Undersökningen i vår rapport visar också att 25 procent av eleverna i år 4-6 och 10 procent 
av eleverna i år 9 anser att läraren alltid lyssnar på dem, cirka 71 respektive 77 procent anser 
att läraren oftast lyssnar på dem. Detta visar att de flesta elever upplever att lärarna lyssnar på 
dem. Den vanligaste orsaken som elever i vår undersökning angivit till att de känt sig 
orättvist behandlade är dock att lärare inte lyssnar på dem. När kommunikationen inte 
fungerar och lärarna inte lyssnar, upplever eleverna att de blir orättvist behandlade.143 En 
flicka i år 9 skriver: 
  

Det finns gånger då jag haft en annan åsikt om en viss sak än läraren och då 
har läraren inte ens lyssnat på min åsikt utan bara sagt åt mig att hon har rätt 
och nu ”tjafsar” vi inte mer om det.144  

 
En annan flicka i år 9 skriver: 
 

Jag tycker endel lärare borde behandla oss mer som människor änn bara 
elever, även fast vi är i skolan. Men endel lärare gör det och då är det kul att 
gå på deras lektioner.145 

 
Alla människor, barn som vuxna vill bli respekterade, vilket innebär bland annat att bli 
lyssnad till. Barnombudsmannens årsrapport 2003 påvisar att ”oavsett barns olika 
förutsättningar så finns det vissa gemensamma önskemål. Barn vill bli lyssnade till och tagna 
på allvar”. Barnombudsmannen menar att vuxna ofta glömmer bort att lyssna på barnen och 
att vi måste bli bättre på det.146 För att bli bättre på att lyssna krävs inte mer auktoritet utan 
istället mer empati. Inga Sylvander är en av författarna till boken Empati och menar att empati 
inte utvecklas i auktoritära miljöer.147 Hon menar att de vuxnas konfliktlösning inte ska ske 
genom auktoritär kontroll utan genom engagemang och empatiskt handlande.148 Vikten av att 
människor utvecklar en väl fungerande empatisk förmåga anser vi vara av största vikt. Utan 
en empatisk förmåga suddas gränserna för vad människan kan göra mot sina medmänniskor 
ut. Marta H Cullberg skriver i samma bok som ovan att empati ”är en av de viktigaste 

                                                 
141 Skolverket, Attityder till skolan 2006, ”Frågor och svar – Elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolan”, fråga 
21A. 
142 Skolverket (2002), Relationer i skolan - en utveckling eller destruktiv kraft, s. 13. 
143 Diagram 9 och 10. 
144 Resultat, fråga 7. 
145 Resultat, fråga 14. 
146 Barnombudsmannen (2003), s. 4. 
147 Sylvander, I. (1992), s. 10f. 
148 Ibid, s. 22. 
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bromsarna mot destruktiva handlingar”.149 Sylvander menar att utvecklande av empati kräver 
empatiska miljöer och att det därför är oerhört viktigt att alla som arbetar med barn och 
ungdomar har en väl utvecklad empatisk förmåga.150 Läroplanen beskriver under rubriken 
”God miljö för utveckling och lärande” detta på ett talande sätt:  
 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall 
sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 
och lust att lära. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, 
men även skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan 
få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som 
det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.151 

 
De flesta regler som eleverna i vår undersökning anser vara bra regler, handlar om att 
behandla varandra, sig själv och den gemensamma arbetsmiljön väl, genom förbud mot 
mobbing, tobak och skadegörelse.152 En pojke i år 9 menar att ”alla regler om att man ska 
vara snäll och inte förstöra är bra”.153 Detta kan tyda på att Lpo 94:s strävansmål; ”Skolan 
skall sträva efter att varje elev […] respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från 
att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling” har förankrats hos eleverna. 
Genom att uppge exempel på bra regler likt de ovan, kan detta tolkas som att eleverna i vår 
undersökning ger uttryck för en empatisk förmåga, vilket skulle kunna betyda att även 
strävansmålet ”att varje elev […] kan leva sig in i och förstå andra människors situation och 
utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och 
omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” har uppnåtts.154 
 
Om skolan ska sträva efter att elever ska lära sig att visa empati för varandra, måste de, som 
Sylvander påpekar, mötas av empati. En flicka i år 9 i vår studie menar att en bra regel i 
skolan är att ”behandla andra som du själlv vill bli behandlad”.155 Sylvander anser att ett 
auktoritärt ledarskap inte är ett tillfredställande alternativ. Detta anser även Lewin, som gjort 
en studie där det visade sig att en auktoritär ledare skapade ögontjänare, likgiltiga och 
osjälvständiga individer bland eleverna och att självhävdelsen blev stor hos många. Lewins 
studie visade vidare att ett abdikerat ledarskap ledde till att gruppmedlemmarna blev otrygga, 
hade låg arbetsmoral och många konflikter skapades i gruppen. Genom ett demokratiskt 
ledarskap skapades istället en ”vi-känsla”, barnen kände sig trygga och delaktiga, man såg en 
högre grad av tolerans och initiativ- och ansvarstagandet blev större.156 Detta framhålls att ett 
demokratiskt ledarskap torde vara det mest fördelaktiga. Stärkta av resultatet av vår 
undersökning och den tidigare forskning som presenterats i uppsatsen, menar vi att det är 
viktigt att man i skolan arbetar vidare mot ett tydligt demokratiskt och empatiskt ledarskap för 
att i framtiden få möta demokratiska och empatiska medmänniskor.  
 
 
 

 
                                                 
149 Cullberg, M. H. (1992), s. 37. 
150 Sylvander, I. (1992), s. 10ff. 
151 Skolverket, Lpo 94. 
152 Resultat, fråga 3. 
153 Bilaga 4. 
154 Skolverket, Lpo 94. 
155 Bilaga 4. 
156 Lewin, K. i Svedberg, L. (2007), s. 312f. 

 50



Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete var att ur ett elevperspektiv belysa hur skolpersonalens 
bemötande uppfattas av elever i två olika skolor. 112 elever från år 4-6 och 9 deltog i 
undersökningen. Metoden var tvåfaldig och bestod av en kvantitativ enkätundersökning med 
en komparativ redovisningsdel.  
 
Studien visar att drygt en tredjedel av alla elever i vår undersökning anser att de sällan eller 
aldrig får påverka och planera sitt skolarbete. 65 procent av eleverna i år 4-6 och 50 procent i 
år 9 anser att det finns dåliga regler på skolan, medan endast 8 respektive 14 procent anser att 
det inte finns dåliga regler. De regler som eleverna anser är dåliga är samma regler som de 
oftast bryter mot. Det handlar bl. a. om att tugga tuggummi, inte ha mobilen påslagen under 
skoldagen och att kasta snöboll. Drygt 80 procent av eleverna anser att det finns bra regler på 
skolan. Eleverna anser att de regler som är bra i skolan handlar om att behandla sig själv, 
andra och närmiljön väl. Resultatet visar att 13 procent av eleverna i år 4-6 anser att de 
dagligen eller några gånger i veckan blivit orättvist behandlade av någon vuxen i skolan. 8 
procent av eleverna i år 9 anser att de blivit orättvist behandlade några gånger i veckan. Den 
vanligaste orsaken som elever angivit till att de känt sig orättvist behandlade är att lärare inte 
lyssnar på dem. 25 procent av eleverna i år 4-6 och 10 procent av eleverna i år 9 anser att 
läraren alltid lyssnar på dem och cirka 6 procent av alla elever i undersökningen anser att 
deras lärare sällan lyssnar på dem.  
 
Insikten om värdet av demokrati och empati finns hos forskare och andra, men de styrande 
politikernas förslag om ”hårdare tag” i skolan kan ses som att de har ett annat betraktelsesätt. 
Eleverna i vår undersökning anser att de regler som är bra i skolan handlar om att behandla 
sig själv, andra och närmiljön väl. Det kan tolkas som att även de ger uttryck för att de värnar 
om empatin i skolan. Med stöd i tidigare forskning menar vi att det finns en fara för att 
empatin och demokratin i skolan urholkas om vi inför fler regler och hårdare straff för 
eleverna. Enligt vår mening bör vi satsa mer på att utveckla ett skolklimat som bygger på 
samarbete och empati mellan lärare och elever istället för fler regler och hårdare straff.  
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1. Brev hem inför enkätundersökningen 
 
Bilaga 2. Brev till eleverna vid genomförandet av enkätundersökningen 
 
Bilaga 3. Enkät 
 
Bilaga 4. Enkätsvar 
 



Bilaga 1. Brev hem inför enkätundersökningen. 
 

Hej! 
 
Vi ska genomföra en enkätundersökning med klass fyra, fem och sex på 
Kvarnbergsskolan. Vi som lämnar ut enkäten heter Lisa Nilzon och Zara Hanning och 
studerar till lärare på Högskolan Dalarna. Vi skriver ett examensarbete om lärares 
bemötande av elever i skolan och behöver ert barns hjälp för att få reda på hur 
eleverna blir bemötta av vuxna i skolan. 
 
Elever från år 4-6 och år 9 kommer att svara på enkätfrågorna och vårt examensarbete 
kommer att bygga på resultatet av enkätundersökningarna. 
 
Eleverna besvarar enkäten anonymt, vilket innebär att de inte kommer att skriva namn 
på enkäten. 
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande att Ditt barn är med i vår undersökning. Vi 
behöver både eleven och en förälders tillstånd för att eleven ska kunna delta i 
undersökningen.  
 
Den bifogade enkäten skall inte fyllas i hemma, utan är till för att ni föräldrar ska få 
insyn i frågornas karaktär. Enkätundersökningen kommer att ske i skolan den 19/11. 
 
Tack på förhand! 
 
Mvh  
Zara och Lisa 
 
Kontakt: 
Zara Hanning h01zarha@du.se Lisa Nilzon  v05lisni@du.se 

Handledare: Gisela Vilhelmsdotter gwi@du.se 
Lektor i svenska/retorik vid Högskolan Dalarna 
 
 
 
 
Om eleven får delta ber vi er att skriva under och skicka med tillbaka till skolan 
imorgon. Enkätundersökningen kommer att ske i skolan den 19/11. 
 
Vi ger vår tillåtelse för följande elev att delta i enkätundersökningen som beskrivits 
ovan: 
 
 
___________________                     ___________________ 
Elevens underskrift                    Förälders underskrift 
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mailto:v05lisni@du.se
mailto:gwi@du.se


Bilaga 2. Brev till eleverna vid genomförandet. 
 

Hej! 
 
 
Vi som lämnar ut enkäten heter Lisa Nilzon och Zara Hanning och studerar till lärare. Vi 
skriver ett examensarbete om lärares bemötande av elever i skolan och behöver din 
hjälp för att få reda på hur du som elev blir bemött av vuxna i skolan. 
 
Elever från år 4-6 och år 9 kommer att svara på enkätfrågorna och vi kommer att skriva 
om detta i vårt examensarbete. 
 
Du besvarar enkäten anonymt, vilket betyder att du inte ska skriva namn på enkäten. 
 
Tack för att du tar dig tid! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Zara Hanning och Lisa Nilzon 
 
 
 
 
 
 
Mailadresser: 
 
Zara Hanning  h01zarha@du.se 
 
Lisa Nilzon   v05lisni@du.se 
 
Handledare:  
 
Gisela Vilhelmsdotter  gwi@du.se 
Lektor i svenska/retorik vid Högskolan Dalarna 
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Bilaga 3. Enkät. 

1. Får du vara med och påverka, planera ditt skolarbete? 

 
  Alltid                     Oftast      Sällan                    Aldrig          Vet ej 

 
 

2. Finns det regler på skolan som är dåliga?             Ja              Nej                   Vet ej 

Exempel:___________________________________________________________________ 

3. Finns det regler på skolan som är bra?                 Ja               Nej                     Vet ej 

Exempel:___________________________________________________________________ 

4. Har du brutit mot skolans regler?  

 
     Dagligen     Några gånger i veckan    Få tillfällen              Aldrig          Vet ej 
 
 
 
Exempel. Hur? Vad hände efteråt? _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Lyssnar dina lärare på dig? 

   
  Alltid                     Oftast      Sällan                    Aldrig          Vet ej 

 
 

6. Finns det någon vuxen i skolan som du kan prata med om du har problem hemma eller 
med kompisar? 

 
         Ja            Nej             Vet ej 

7. Har du blivit orättvist behandlad av någon vuxen i skolan?  

 
     Dagligen     Några gånger i veckan    Få tillfällen              Aldrig          Vet ej 

 
 
 
Exempel:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



8. Kan du säga till din lärare om hon/han gjort eller sagt något fel?  

 
  Alltid                     Oftast      Sällan                    Aldrig          Vet ej 
 

 

9. Får du den hjälp du behöver under lektionerna? 

 
  Alltid                     Oftast      Sällan                    Aldrig          Vet ej 

 
 

10. Är du trygg i skolan?  

 
  Alltid                     Oftast      Sällan                    Aldrig          Vet ej 

 
 

11. Är det kul att gå till skolan? 

   
  Alltid                     Oftast      Sällan                    Aldrig          Vet ej 

 
  

12. Trivs du med de vuxna i skolan? 

 
        Alltid                     Oftast      Sällan                    Aldrig          Vet ej 
 
 

13. Trivs du i klassrummet? 

 
  Alltid                     Oftast      Sällan                    Aldrig          Vet ej 

 
 

 

14. Vill du berätta något mer om hur du blir bemött i skolan, gör det här: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Flicka                        Pojke       

 
 

  



Bilaga 4. Enkätsvar. 
 

2. Finns det regler på skolan som är dåliga?                
 
Ja               Nej                    Vet ej 
Exempel:___________________________________________________________________ 

 

Flickor år 4-6 svarar: 

Mobiler 
Ja, mobiler och lite sånnt 

Ja, man får inte ha på sig sin mobil på rasterna några mer 

Ja, att man inte får ha mobilerna på rasterna 

Ja, man får inte ha mobiler! 

Ja, att man inte får ha mobil 

Snöboll 
Ja, inte kasta snöboll etc.  

Ja, att man inte får kasta snöboll och klättra i träden! 

Ja, man får inte kasta snöboll och ha mobilerna 

Övrigt 
Ja, att man inte får vara inne på kort rasterna. 

Vet ej, olika 

 

Pojkar år 4-6 svarar: 

Mobiler 
Ja, att man INTE får ha mobilen på på rasten 

Ja, mobiltelefon off 

Ja, man får inte ha mobil. 

Snöboll 
Ja, kasta snöboll 

Ja, kast snöboll 

Ja, att man inte får kasta snöboll 

Ja, kasta snöboll 

Ja snöbollskrig, kasta snöboll gå hem 

  



Ja, man får inte kasta snöboll 

Ja, man får inte kasta snöbol 

Ja, att man inte får kasta snöboll  

Vet ej, att man inte får kasta snöboll på väggarna eller i luften 

Spotta 
Ja, att man inte får spotta på skolgården 

Ja att man inte får spotta på skolgården 

Ja, att man inte får spotta ute på skolgården 

Klättra i träd 
Ja, inte klättra i träd 

Ja, klättra i träd 

Övrigt 
Vet ej, men vissa regler är dåliga men dom är för att skadad 

 

Flickor år 9 svarar: 

Musik 
Ja, att man inte får lyssna på musik när man jobbarsjälvständigt, och att man inte får va i alla 

korridorer 

Kepsar och mössor 
Ja, vem bryr sig om kepsar/mössor på lektionerna? Och tycker att man borde få lyssna på 

musik (om det inte är genomgång) 

Ja, en sak som jag tycker är lite fjantig är att man inte får ha mössa eller keps 

Ja, inga kepsar på lektionen, inga ytterkläder. 

Ja, att man inte får ha mössa under lektionen 

Ytterkläder inomhus 
Ja, inga ytterkläder i klassrummen, då borde de iaf ha varmt inne 

Ja, att man inte får ha ytterkläder i klassrummet om det inte får plats i skåpet. Att man inte får 

tugga tuggummi.  

Ja, ytterkläder inomhus (Alltid kallt i skolan) 

Tuggummi 
Ja, tuggummi? 

  



Ja, man borde få ha tuggummi på lektionerna 

De har regler om mobbing osv. som inte följs och lärarna inte ens engagerar sig för att följa… 

samt saker som tuggummituggande tex enligt många även mig så tycker jag att det är okej i 

den mån att det inte stör andra 

Lärarnas ansvar 
Ja, att lärarna inte har så mycket makt i olika ingripanden i skolan. Eller det kanske inte är 

någon regel. Men kanske en oskriven regel. De vet nog inte om att de får ingripa på många 

olika sätt. Det här med respekt spelar en stor roll från båda parter. 

Ja, men de följs inte, och ingen tar sig tid att lära dem som inte kan följa dem. Vissa är lite 

onödiga. 

Nej, men jag tycker att lärarna på skolan är dåliga på att säga till när reglerna bryts, ex. 

rökförbud. Eleverna röker runt hörnet och lärarna verkar knappt bry sig. 

Övrigt 
Ja, att man inte får äta matsalsmackor i själva skolan. 

Nej, eller det är både och 

Vet ej, kan inte reglerna 

 
Pojkar år 9 svarar: 

Musik 
Ja, man borde få ha mp3 eller tuggummi på lektionerna så länge man inte stör 

Ja, att inte lyssna på musik vid lektion. Iaf jag arbetar bättre med musik på 

Kepsar och mössor 
Ja, ingen kepa på lektionerna 

Ja, tobak, mössor i klassrummet 

Ja, mössa tugumi 

Ja, kepa, tuggumi på lektionerna snusning/rökning 

Ja, inte ha keps på sej 

Ja, inte ha keps på lektionerna 

Tuggummi 
Ja, inge tuggummi i klassrummet inget bus i skolan 

Ja, inte får tugga tuggummi 

Ja, inge tuggumi 

  



Ja, inte tugga tuggumi 

Tobak 
Ja, inge tobak 

Ja, inge snusning/rökning 

Ja, rökning, snusning att man inte får tanka 12 sky och lira det på varenda lektion  

Ja, rökning/tobakslagen 

Lärarnas ansvar 
Ja, allt som leder till kvarsittning, eftersom lärarna aldrig vågar ge någon kvarsittning av 

någon anledning.  

Vet ej, funkar väl, man skulle kunna fokusera på bestraffning så följs dom. 

Övrigt 
Ja, regler om mobbing 

Ja, inge förtäring i klassrummen 

Ja, alla är för känsliga, varför inte vara i andra korridorer, tex? 

Nej, jag tycker att ingen regel är dålig. 

Vet ej, kommer inte på nåt… 

 

3. Finns det regler på skolan som är bra?                

 Ja               Nej                    Vet ej 

Exempel:___________________________________________________________________ 

 

Flickor i år 4-6 svarar: 

Snöboll 
Ja, snöboll 

Ja, att man inte får kasta snöboll 

Ja, att man inte får kasta snöbollar 

Ja, inte kasta snöboll= kan vara farligt 

Ja, att man inte får kasta snöboll  

Ja inge snöbollskrig, klättra i träd m.m 

Ja, snöboll, slåss 

 

  



Behandla varandra bra 
Ja, att man inte får säga fula saker etc. 

Ja, att man inte får slåss och bråka 

Övrigt 
Ja, många 

Ja, ja att man inte får skrika och springa inne 

 

Pojkar år 4-6 svarar: 

Snöboll  
Ja, snöbollskastning 

Ja, man får inte kasta snöboll 

Ja, man får inte kasta snöboll 

Behandla varandra bra 
Ja, inte säga fula saker 

Ja, att man inte får slås 

Övrigt 
Ja, mobil 

Ja, regler är till för att brytas 

Ja, man får inte ha godis 

Ja, att man ska vara tyst på lektionen 

Ja, man får åka 
Ja, man ska inte komma sent 

Man får inte åka kross 

Vet ej, men vissa regler är dåliga men dom är för att skadad 

 

Flickor år 9 svarar: 

Tobak 
Ja, tobakslagen 

Ja, typ inte röka 

Ja, förbjuder rökning 

Ja, att man inte får röka och snusa 

Ja, inget rökande på skolan, inga trakasserier… 

  



Ja, såsom tobaksvanor inte ska förekomma på skolan samt att det tex inte är tillåtet att åka tex 

skateboard och sånna 

Behandla varandra bra 
Ja, att man inte får mobba varandra  

Ja, att man inte får mobbas m.m. 

Ja, som att inte mobba andra och reta 

Ja, mot mobbing 

Ja, att man inte ska mobba 

Ja, inga trakaserrier 

Ja, inga trakaserier/ mobbing 

Ja, behandla andra som du själlv vill bli behandlad 

Ja, jo det finns det väll. Asså der finns bra, ex behandla varandra bra men det finns ju folk 

som inte gör det 

Förstörelse 
Ja, att man inte ska klottra 

Ja, att dom ser på förstörelse alvarligt. Annars lär sig ju ungarna aldrig. 

Övrigt 
Ja, jag tycker alla är bra men det är klart att det kan bli hårdare och mer regler och att reglerna 

verkligen följs 

Ja, att lärare har rätt att öppna ditt skåp ifall de misstänker att man har droger där 

Ja, vissa regler är ju bra, men andra ganska onödiga, vad jag tycker i alla fall 

Ja, kan typ inga regler, men nån bra måste det väll finnas  

Ja, typ alla 

Ja, kommer inte på någon nu 

 

Pojkar år 9 svarar: 

Tobak 
Ja, ja, men de försöker överbeskydda en, låt oss sköta lite själv, men det är väll bra också, 

även rök/snus förbud 

Ja, att man inte får röka på skolområdet 

Ja, ingen rökning på skolan. 

Ja, snus och rök regler. 

  



Ja, att man inte får röka på skolans område, men lärarna verkar inte bry sig om nån gör det 

Vet ej, rökförbud 

Behandla varandra bra 
Ja, inte vara dumm mot andra 

Ja, inte vara dum mot andra  

Ja, man får inte vara dum 

Ja, trivselregeln 

Ja, trivselregeln 

Ja, regler mot våld, förstörelse m.m. eftersom lärare och rektor gör någonting åt det. 

Ja, alla regler om att man ska vara snäll och inte förstöra är bra 

Ja, inge mobbing 

Ja, ingen mobbing 

Övrigt 
Ja, alla andra regler (förutom inge förtäring i klassrum) 

Ja, de flesta vanliga 

Ja, det mesta 

Ja, jag tycker alla regler är bra. 

 

4. Har du brutit mot skolans regler?  
 

     Dagligen     Några gånger i veckan    Få tillfällen              Aldrig          Vet ej 

 

 

 

Exempel. Hur? Vad hände efteråt? _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Flickor år 4-6 svarar: 

Kom försent 
Få tillfällen, att man kommer för sent eller glömmer bort lektion och så vidare 

Få tillfällen, jag och några andra kom försent till slöjden. Då fick kvarsittning. 

  



Tuggummi/godis 
Några gånger i veckan, typ tugga tuggummi 

Få tillfällen, jag hade godis i skolan. Jag fick en varnin om jag tar fram godiset en gång till då 

ringer läraren hem till mig.  

Några gånger i veckan, man får godis i bussen 

Lämnat skolområdet 
Dagligen, jag och mina kompisar har gått upp på berget 

 

Mobil påslagen 
Dagligen, sprungit i korridorerna, hållt på med mobilen settat och inte gjort nått under 

lektionerna och typ lekt istället. 

Några gånger i veckan, har alltid mobilen på 

Övrigt 
Få tillfällen, åkte flera stycken på linbarnan 

Få tillfällen, jag skjutsade en kompis på cykel. Fast ingen märkte.. 

 

Pojkar år 4-6 svarar: 

Tuggummi/godis 
Några gånger i veckan, ätit godis i bussen och kastat snöboll 

Några gånger i veckan, jag får godis i bussen 

Lämnat skolområdet 
Få tillfällen, gick utanför grensen inget 

Kastat snöboll 
Några gånger i veckan, jag kastade lite snöboll spotta ute gör jag ju nästan hela tiden. 

Få tillfällen, kastat snöboll  

Få tillfällen, jag kastade snöboll 

Få tillfällen, vi hade snöbollskrig. 

Få tillfällen, kastat snöboll. En lärare sa till.  

Mobil påslagen 
Få tillfällen, mobil on 

  



Stör lektionen 
Några gånger i vecka, svär bråkar går ut frön skolområdet. 

Dagligen, jag pratar och sjoar på lektionerna 

Övrigt 
Några gånger i veckan, läraren ringer hem 

Få tillfällen, hemringning 

Dagligen, kvarsittning eller ingenting 

Få tillfällen, jag fick en tillsägelse av min lärare 

Få tillfällen, man får en tillsägelse 

Få tillfällen, dom sa till oss 

Få tillfällen, tillsägelse 

 

Flickor år 9 svarar: 

Skolk 
Få tillfällen, skolkning men inget speciellt efteråt eftersom att man kan säga att man försov 

sig tandläkaren ets 

Tuggummi 
Några gånger, brukar ha tuggummi på lektionerna men gör inge väsen av mig, så det händer 

inget 

Få tillfällen, jag har väl tuggat tuggummi på någon lektion och oftast så ser läraren och ber en 

spotta ut det. (inte så allvarligt). 

Få tillfällen, kommer inte ihåg. Typ tuggummi på lektionen och sånt, tror det bara är det 

Få tillfällen, har hänt att jag tuggat tuggummi på några lektioner, ingen stor sak, men det är ju 

ändå mot reglerna. 

Få tillfällen, tuggat tuggummi på lektionen oftast märker ingen. (annars får man spotta ut.) 

Klotter/kastat skräp på golvet 
Få tillfällen, jag har väll kanske klottrat på väggen någon gång, men det fick inga 

konsekvenser, eftersom ingen märkte något 

Några gånger, kan skriva på väggarna. INGET Hände efter. 

Få tillfällen, kastat skräp i korridoren. Varit där man inte får vara. Äta tidigare. Dvs. innan 

11.15 

  



Tobak 
Dagligen, jag röker på skolan dagligen, om lärarna ser säger dem till, kanske ringer hem. Men 

de ser aldrig så inget händer. 

Få tillfällen, rökning på skolan 

Övrigt 
Vet ej, tror inte jag har det. 

Vet ej, tror inte det 

Få tillfällen, ingenting, det var ingenting stort. 

Få tillfällen, det hände inte mycket 

Få tillfällen, jag har pratat högt några gånger och läraren har då sagt åt mig 

Få tillfällen, tex. att jag pratat högt så att jag har stört andra. Konsekvenserna av det blev att 

läraren sa till mig en gång. 

 

Pojkar år 9 svarar: 

Skolk 
Få tillfällen, jag har ibland kommit för sent till lektioner, inte mer 

Få tillfällen, skolkat några gånger när man inte orkat gå på lektion 

Få tillfällen, kom sent till lektionen. Inget hände. 

Tuggummi 
Dagligen, sitter på bordet, småbråk, tuggar tuggummi i klassrum, kastar skräp. Händer inte så 

mycket. 

Få tillfällen, bara tuggummi 

Några gånger i veckan, jag har t.ex. haft tuggummi eller pratat lite på lektionerna. 

Några gånger i veckan, tuggat tuggummi på lektion. läraren vart skit arg och börjad skrika och 

jag vart tvungen att spotta ut det. 

Få tillfällen, tugga tuggumi bli tillsagd av läran 

Få tillfällen, har haft tuggummi på lektionen, jag fick gå och spotta 

Tobak 
Några gånger i veckan, förut var det mer, snus… Uppe i andras korridorer… Blev väll 

hemringning 

Dagligen, röker/mössa på lektionen, inget brukar hända. 

Dagligen, rökning, dom kommer inte på oss 

  



Dagligen, jag snusar och det får man inte 

Få tillfällen, jag rökte. Har slutat röka nu. 

Bråk 
Aldrig, men jag har varit med i ett bråk, efter åt så ringde de hem till mina föräldrar, annars 

hände det inte så mycket, jag är inte en av värstingarna. 

Dagligen, vi ninjade, fan ingen såg oss när vi buzzadhe 

Få tillfällen, fighter i korridoren 

Övrigt 
Dagligen, bara småsaker, sitta på borden. Ingenting händer efteråt. 

Få tillfällen, inget 

Få tillfällen, cykla utan hjälm 

Få tillfällen, cyklat utan hjälm 

Dagligen, inget, de säger åt en 

Få tillfällen, prata med läraren 

Få tillfällen, kommer inte ihåg men man får vell snacka med trohets f… (anger ett namn). 

Aldrig, har aldrig hänt 

Aldrig, jag följer alla regler 

 

6. Finns det någon vuxen i skolan som du kan prata med 
om du har problem hemma eller med kompisar? 
 
         Ja            Nej             Vet ej 

Två pojkar skrev egen kommentar vid fråga sex:  
Nej, jag vill inte gå till våran kurator, vill ha en manlig ist. 

Vet ej, men det skulle nog gå att hitta 

 

  



7. Har du blivit orättvist behandlad av någon vuxen i 
skolan?  
 

     Dagligen     Några gånger i veckan    Få tillfällen              Aldrig          Vet ej 

 

 

 

Exempel:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Flickor år 4-6 svarar: 
 

Dagligen, jag blev sårad av i kassen och då vände han ryggen mot mig och gick 

Få tillfällen, vissa har fått göra något som inte jag har fått 

Få tillfällen, om jag har räkt upp handen längre och …(lärarens namn) går till någon annan 

först 

Dagligen, det är svårt att förklara 

 

Pojkar år 4-6 svarar: 
 

Dagligen, han lyssnar inte på mig om nån siger fula saker till mig 

Några gånger i veckan, läraren skäller på mej istellet för boven 

Några gånger i veckan, när vi spelat bandy! 

Få tillfällen, tre st orkar inte spela innebandy och då var alla tvungna att gå… 

Få tillfällen, om man vill hoppa i matteboken om en får hoppa ett tal som båda är på så får 

bara en hoppa 

Aldrig, vet ej 

 

Flickor år 9 svarar: 

Läraren favoriserar 
Få tillfällen, andra blir favoriserade, man blir utesluten 

Få tillfällen, en lärare tycker helt enkelt inte om mig, hon brukar eller har i alla fall sagt att det 

är dåligt även fast hon inte kollat arbetet, Endel lyssnar heller inte på en. 

  



Läraren lyssnar inte 
Få tillfällen, det finns gånger då jag haft en annan åsikt om en viss sak än läraren och då har 

läraren inte ens lyssnat på min åsikt utan bara sagt åt mig att hon har rätt och nu ”tjafsar” vi 

inte mer om det. 

Få tillfällen, inte lyssnar. Annras går de mesta att diskutera sig fram till något båda accepterar. 

Få tillfällen, det handlar mer om tex konfliktlösning då läraren bara stryker ett sträk av vad 

som hänt medans jag personligen mår dåligt av det. 

Övrigt 
Få tillfällen, har hänt bara någon gång. Men det har handlat om kollektiv bestraffning och 

andra orättvisa sätt som lärarna (vissa) tar till för att inte tappa kontrollen bla. 

Få tillfällen, vill inte berätta 

Få tillfällen, ja det har jag. Tex vid grupparbeten och redovisningar, prov mm. 

Få tillfällen, det är på… (anger ett skolämne) med d… (anger ett namn) 

Få tillfällen, har hänt på… (anger ett skolämne) med d… (anger ett namn) 

Vet ej, jag har inget minne av något. Kan ha hänt men det var nog inget stort. 

Aldrig, jag tycker att det är väldigt sällan typ aldrig man blir orättvist behandlad i skolan 

Aldrig, jag tror inte jag har det. 

 

Pojkar år 9 svarar: 

Läraren favoriserar 
Några gånger i vecka, några av tjej lärarna och e…(anger ett namn) står på tjejernas sida. 

E…(anger ett namn) gillar små tjejer, och står aldrig mot killarna 

Få tillfällen, vissa Lärare respekterar inte Elever som är inte Lika bra på att Lära sig 

Läraren lyssnar inte 

Några gånger i veckan, jag satt vi datorn och så skrev mina kompisar ut massa skit och då fick 

lärarn reda på det och då sa han åt mig men jag sa att det inte var jag och då sa han, jo och då 

gick min klasskompis och sa att det var dom men han trodde ändå inte på mig. 

Få tillfällen, a…(anger ett namn) skiter i vad man säger  

Övrigt 
Några gånger i vecka, c….(anger ett namn) säger att vi är dumma i huvudet 

Några gånger i vecka, jag varje …(anger ett skolämne)lektion  

Få tillfällen, b…(anger ett namn) betyg sättning 

  



Några gånger i vecka, ingen kommentar 

Några gånger i vecka, olika 

Få tillfällen, non gong 

Få tillfällen, kommer inte på nåt just nu… 

Aldrig, alla vuxna behandlar mig rättvist 

Aldrig, jag tycker inte det i alla fall 

 

8. Kan du säga till din lärare om hon/han gjort eller sagt 
något fel?  
 

  Alltid                     Oftast      Sällan                    Aldrig          Vet ej 

 

 

Två flickor skrev egen kommentar vid fråga åtta:  
Aldrig, man vågar inte på grund av betyget, ifall läraren tar illa upp.  

Aldrig, de blir sura och kan bli utskickad från lektionen. Ibland sänker de betyget. 

 

9. Får du den hjälp du behöver under lektionerna? 
 

  Alltid                     Oftast      Sällan                    Aldrig          Vet ej 
 
 
 

Två pojkar skrev egen kommentar vid fråga nio:  
Oftast, men det kan ta tid 

Alltid, om jag behöver 

  



14. Vill du berätta något mer om hur du blir bemött i skolan, 

gör det här:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Flickor år 4-6 svarar: 

Positivt 
Jag tycker att våran lärare … (lärarens namn) är den bästa man kan ha!  

Negativt 
Jag tycker att jag får mycket skäll och jag känner mig ensam det käns som om det är jag mitt rum och 

mina andrare! 

Övrigt 
NEJ 

 
Pojkar år 4-6 svarar: 

Positivt 
Bra 

Snälla  

Väldigt bra 

Väldigt bra, oftast i alla fall 

Negativt 
Lärarna brukar inte erkänna om dom gjort not fel 

Övrigt 
Nej  

Nej  

Vet ej 

Neee inga ideér 

 

  



Flickor år 9 svarar: 

Positivt 
Oftast trevligt och på ett bra sätt. Men finns dom lärarna som jämt är griniga och sura. 

De flesta lärarna bemöter en med respekt. 

För det mesta bra 

Jag blir bemött bra. Jag är öppen och vågar säga till om något skulle vara fel så det är inga 

problem. 

Negativt 
Mobbing, det finns några elever som mobbar mig 

Jag tycker endel lärare borde behandla oss mer som människor änn bara elever, även fast vi är 

i skolan. Men endel lärare gör det och då är det kul att gå på deras lektioner. 

För många lärare favoriserar, det blir ganska mycket könsdiskriminering, tex killarna får ut 

för nåt tjejerna osv. 

Om lärarna hade behandlat oss elever lika, och inte hade fördomar mot oss, hade nog inte vi 

heller ha det 

Jag har svårt att fråga (gäller bara någon) lärare om jag behöver hjälp, eftersom den får mig 

att känna mig dum, när jag gör det. 

Lärarna borde inte skrika om det har hänt något och om man kommer försent så borde dem 

säga ”vad roligt att du kommer” istället för ”varför kommer du försent” eller ” nu skriver jag 

upp dig på skolk”. 

När det gäller [skolledningen] blir jag och många andra nochalant och dåligt bemötta. Detta är 

ett STORT problem! 

Man vill inte göra sig hörd för det finns vissa som är astaskiga när man säger nåt som de inte 

håller med om & man känner sig ofta utanför. Lärarna tar för givet att vi tjejer vill vara med 

varandra. Skulle vilja att lärarna slutar hålla på med dom där tjej- och killgrupperna! Ibland 

vill man faktiskt variera! 

 

Pojkar år 9 svarar: 

Positivt 
Jag blir bemött bra. 

  



  

Negativt 
A…(anger ett namn) är inte schysst mot mig, hon tar på mig, typ som om hon är peddo. Hon 

ska sprakas ut från skolan. Jag hatar henne. 

Det är olika hur man blir bemött på vilken lärare det är. 

Enligt dem flesta vuxna är jag en trevlig pojke men enligt vissa ”trepojkar” så är jag bara rolig 

att reta. 

Lärare borde respektera alla elevers speciella egenskaper 

I vissa fall så jobbar man jätte mycket med ett prov och då kanske lärarens stjärnelev får 

sämre resultat men ändå bättre betyg. 

Övrigt 
Skit 

Nej, det var nog allt 

I like turtles 

I herd you liek Mudkips 

Nej men jag vill ha tillgång till datorn i skolan så får spela 12 sky 

Nej 

hmm… JA!! NOT!! 

Nej!!!!!... 

Nej 
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