
Trivselundersökning i Viksjöfors skola i oktober 2014. Nuläge och förslag till åtgärder. 

Nuläge i början på april 2008 Förslag till åtgärder 

88 % av barnen (28 barn) i Viksjöfors skola trivs i skolan, 
men…. 

31 % av barnen (10 barn) tycker inte att de får vara med och 
bestämma vad de ska göra i klassen. 

19 % av barnen (6 barn) har ingen vuxen som de kan gå till och 
prata om de känner sig rädda eller oroliga. 

38 % av barnen (12 barn) har under detta läsår råkat ut för att bli 
slagna, hotade, knuffade eller liknande, så att de blivit arga, sårade 
eller ledsna? 

25 % (8 barn) har ingen kompis som de kan gå till och prata om de 
känner sig rädda eller oroliga. 

34 % av barnen (11 barn) har känt sig oroliga ibland i skolan. 

38 % av barnen (9 barn) har råkat ut för att de inte får vara med och 
leka eller blivit utanför. 

6 % av barnen (2 barn) tycker inte att de får den hjälp du behöver i 
skolan. 

28 % av barnen (9 barn) har under läsåret blivit kallade något som 
gjort dem arga, sårade eller ledsna? 

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

22 % av barnen (7 barn) har under läsåret råkat ut för att någon har 
härmat deras sätt att tala. 

22 % av barnen (7 barn) har någon gång (sällan) under läsåret råkat 
ut för att någon har mobbat dem. 

3 % av barnen (1 barn) tycker inte att deras lärare behandlar dem 
rättvist. 

16 % av barnen (5 barn) har själv mobbat andra i skolan under detta 
läsår. 

95 % av barnen ( 54 barn) i Viksjöfors skola trivs  
i skolan, men…. 

Fler klassråd. Samtal om vad läroplanen säger 
och lagen, som vi alla måste lyda. 

Vänligare och mer lyhört bemötande. 
 

Jobba mer aktivt för att få de ”tysta godkännarna” 
att bli antimobbare 

 

Samtala om detta på utvecklingssamtalen. 
 

Samtala om detta på utvecklingssamtalen 

Dramaövningar. De som inte kan leka måste 
träna sig på det. 

Hjälplistor. 
 

Tydligare markeringar från vuxna.  
Jobba mer aktivt för att få de ”tysta godkännarna” 
att bli antimobbare. 

 

Tydligare markeringar från vuxna.  
 

Jobba mer aktivt för att få de ”tysta godkännarna” 
att bli antimobbare. 

Diskussioner om rättvisa på klassrådet. 

 
Tydligare markeringar från vuxna.  
 

 


