
Triveselundersökning i Viksjöfors skola 

Obs! Procentsatserna stämmer inte exakt eftersom eleverna ibland har låtit bli att svara och  
ibland har gett fler än ett svar. En elev satte alla kryss i den vänstra kolumnen, vilket knappast kan vara ett seriöst svar. 

Klass 

1. Kön: 12 pojkar 2 vet ej och 18 flickor. Summa 32  
1 elev= 3% 

2. Kommer dina föräldrar från ett annat land än Sverige?  
Vilket land: Thailand2 Filippinerna 1 Norge 2 

  DÅLIGT GANSKA 
DÅLIGT 

GANSKA 
BRA 

BRA 

3. Hur trivs du i skolan? 3 6 41 47 

      

  ALDRIG SÄLLAN IBLAND ALLTID 

4. Har det hänt i 
ettan/tvåan/trean/fyran/femman/sexan 
att du känt dig rädd eller orolig i 
skolan? 

22 44 34  

5. Har du någon vuxen på skolan som 
du känner att du kan gå till om du vill 
prata (om du är rädd eller orolig)? 

9 9 31 50 

6. Har du någon kompis (eller annan 
elev) på skolan som du känner att du 
kan gå till om du vill prata (om du är 
rädd eller orolig)? 

18 8 13 62 

7. Har det hänt att du inte får vara med 
och leka/blivit utanför? 

38 25 34 3 

8. Har det hänt i att du i skolan blivit 
slagen, hotad, knuffad eller liknande, 
så att du blivit arg, sårad eller ledsen? 

12 49 40  

9. Har det hänt i att du i skolan blivit 
kallad något som gjort dig arg, sårad 
eller ledsen? 

47 22 25 3 

10. Om det hänt; ge exempel på något du 
blivit kallad 

Ungjävel, tönt, tere, dum, gurka, 
CP, kortis, fak yu,dumhuve, Tilde, 
fitta 

11. Har det hänt att någon i skolan 
härmat ditt sätt att tala? 

47 31 22  

12. Har du under din tid i xx blivit mobbad 
i skolan? 

47 31 22  

13. Har du själv mobbat andra i skolan? 53 31 16  

14. Tycker du att du får den hjälp du 
behöver i skolan? 

6  25 69 

15. Tycker du att du får vara med och 
bestämma vad ni ska göra i klassen? 

13 19 41 28 

16. Tycker du att din lärare behandlar dig 
rättvist? (Åk 4 olika för olika lärare) 

3  19 75 


