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Abstract 

 

I denna studie utreds hur elever i verksamheten upplever sin skolmiljö, utifrån förhållandena 

mellan elev och pedagog, elev och elev/grupp, pedagog och föräldrar och elev och föräldrar. 

 

Ur elevernas perspektiv framkommer vilka situationer som upplevdes som goda -respektive 

konfliktfyllda i skolmiljön. Elevernas svar på frågorna var det resultat varpå vi grundade våra 

slutsatser. 

 

Enkäten delades ut i två klasser i år 5 och fem klasser i år 6. Två av klasserna från skolår 6 

kom från en skola som låg på landsbygden. Övriga klasser gick på skolor som låg centralt 

inne i en stad. 

 

I undersökningen deltog 137 elever, varav: 73 tjejer och 64 killar 

 Från skolår 5 var det sammanlagt 41 elever, varav: 24 tjejer och 17 killar 

 Från skolår 6 var det sammanlagt 96 elever, varav: 49 tjejer och 47 killar 

 Från staden var det sammanlagt 102 elever, varav: 54 tjejer och 48 killar 

 Från landet var det sammanlagt 35 elever, varav: 19 tjejer och 16 killar 

 

Undersökningen visar att det inte var någon större skillnad på svarsalternativen mellan tjejer 

och killar, mellan elever från staden eller från landet eller mellan elever från skolår 5 och 

skolår 6. Undersökningen visar även att eleverna arbetar bäst när det är tyst och lugnt i 

klassrummet. 

 

 

Ämnesord: skolmiljö, läromiljö, psykosocialmiljö, barns tankar 
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1. INLEDNING MED BAKGRUND OCH SYFTE 

Anledningen till att vi har valt att skriva om just elevernas egna tankar och funderingar kring 

sin skolmiljö är att vi vill få mer kunskap och erfarenhet inom detta område. Vi har i vår 

utbildning till lärare med inriktning fritid och skola fått ta del av hur betydelsefullt detta 

område är ute i verksamheten genom litteratur, föreläsningar och praktiska erfarenheter.  

Eftersom vi inte fann någon direkt forskning om vad eleverna själva tyckte om sin skolmiljö, 

ville vi genom vår undersökning få fram vad eleverna själva ansåg om den. Vi vill med detta 

arbete utöka samt fördjupa våra kunskaper om betydelsen av en god skolmiljö, så att vi kan 

känna oss trygga i vår kommande roll som pedagoger.  

 

Under utbildningen har vi fått ta del av en stor mängd fakta kring elevers skolmiljö, som ofta 

beskrivs som konfliktfylld och svår. Litteraturen har tagit upp olika elevers behov, så som 

behovet av arbetsro, hemtrevlig klassrumsmiljö och vikten av olika gruppkonstellationer. 

Vilka problem de har och hur detta kan yttra sig genom olika beteende. Det finns väldigt 

många alternativa metoder att arbeta efter. Detta anser vi vara bra för ju fler metoder vi har 

kunskaper om desto större möjlighet har vi att finna lösningar baserade på elevernas 

individuella behov, då alla situationer ser olika ut och kräver olika lösningar. De elever som vi 

har valt att vända oss till i vår undersökning kommer från skolår 5 och 6 och går i skolor både 

i staden och på landet. Vi hoppas att med denna undersökning som grund få fram elevernas 

syn på sin skolmiljö, eftersom det är dem frågan berör. 

 

Skolverket (2004) har gjort en undersökning, Attityder till skolan i årskurs 4-6, angående hur 

elever i skolår 4-6 upplever skolan. Undersökningen visade att mer än åtta av tio elever 

trivdes bra i sin skola och trivs med sina lärare. Nio av tio elever tyckte att de flesta lärare 

undervisade bra och de flesta elever ansåg sig bli rättvist och väl behandlade av sina lärare. 

Mer än sex av tio elever ansåg att de enbart ibland eller mer sällan upplevde att de har 

arbetsro i skolan. Närmare åtta av tio elever ansåg dessutom att det bara ibland eller mer 

sällan är lugnt i klassrummet. Upplevelse av arbetsro är relaterat till hur ofta eleverna anser 

det vara lugnt i klassrummet. 
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1.2 Frågeställning 

Arbetet tar upp hur elever i verksamheten upplever sin skolmiljö. Vi har tittat på 

förhållandena mellan elev och pedagog, elev och elev/grupp, pedagog och föräldrar och elev 

och föräldrar. 

 

Undersökningen skulle studera vad eleverna ur sina perspektiv ansåg vara bra situationer 

respektive konfliktfyllda situationer i skolmiljön. Elevernas svar på frågorna var det resultat 

varpå vi grundade våra slutsatser. Vi valde att koncentrare oss på följande frågor: 

 

 Hur är det i skolan när du jobbar bra? (när man har arbetsro och kan ta till sig nu 

kunskap) 

 När tycker du att det är stökigt? 

 Beskriv hur det var när du jobbade bra sist? Beskriv om du jobbade själv eller i grupp? 

Hur många var ni? Var satt ni? 

 Finns det någonstans på skolan som du inte tycker om att vara? 

 Vad gör du om du blir orättvist behandlad av någon annan elev? 

 Vad gör du när du tycker att en lärare är orättvis? 

 

1.3 Problemformulering 

Vad anser eleverna själva vara bra respektive konfliktfyllda situationer i sin skolmiljö? 

Jämförelserna kommer att göras ur tre olika perspektiv: genus- socialt- och pedagogiskt 

perspektiv. 

1.4 Kunskapsområden 

Vi tänker främst via litteraturen undersöka vilka faktorer som kan ligga till grund för vad som 

anses vara en god skolmiljö, exempelvis: psykosociala, socioemotionella och pedagogiska 

faktorer. 

2. TEORETISKA  UTGÅNGSPUNKTER 

Teorivalet är gjort utifrån aktuell forskning som belyser olika läromiljöer, så som att arbeta 

självständigt eller i grupp, att arbeta inne i klassrummet eller på något annat ställe. Även 

vilken roll skolgårdens utformande har. Vi inleder arbetet med en presentation gjort ur ett 
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sociokulturellt (lärande genom samspel med andra människor) och ett konstruktivistiskt 

(lärande genom att nya erfarenheter sätts i relation till redan erhållna erfarenheter) perspektiv. 

Vi tar även upp teorier som belyser konfliktfyllda skolmiljöer. Efter resultatredovisningen 

följer en diskussion där vi utifrån våra teoretiska utgångspunkter kopplar samman vår 

litteratur med resultaten i vår undersökning.  

3. LITTERATURGENOMGÅNG 

3.1 Lärandet 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv handlar lärandet om hur människor tar till sig och formas 

av delaktighet i aktiviteter och hur de lär av varandra. Människor har en uppsättning fysiska 

(exempelvis syn och hörsel) och mentala (exempelvis tankar och minnen) resurser. Det vill 

säga de saker som vi har tillgång till och som vi använder när vi förstår vår omvärld och 

agerar i den. Enligt den sociokulturella teorin kan människan förändra sina intellektuella och 

fysiska färdigheter genom att lära sig hantera de redskap som redan finns och som har 

uppfunnits tidigare av våra förfäder.  Exempel på fysiska redskap är: penna och linjal. 

Exempel på intellektuella redskap är: språk och vetenskap. På så sätt kan vi kompensera våra 

egna svagheter genom att lära oss använda och utnyttja såväl intellektuella som fysiska 

verktyg (Säljö, 2000).  

 

Ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande innebär att forskaren utgår från att 

människor agerar i praktiska och kulturella sammanhang i direkt eller indirekt samspel med 

andra. Det är när mänskligt tänkande är integrerat i och bidragande till sociokulturella 

praktiker som människor utvecklas och lär. Därför är det i detta perspektiv naturligt att anta 

att mänskligt tänkande kan vara en kollektiv process genom vilken någonting händer i 

kontakten mellan människor samtidigt som en utveckling sker inom dem. Tänkandets 

kommunikativa och kollektiva karaktär betonas i ett sociokulturellt perspektiv genom att 

tänkandet är något människor deltar i tillsammans med andra. Detta innebär att man kan lära 

sig av andras upplevelser, genom att i samspel med varandra ta del av varandras erfarenheter. 

Genom frågor och problematisering, genom att höra den andres synpunkter och tankar kan vi 

plötsligt få syn på något som tidigare varit fördolt för oss. Pusselbitarna, som vi hade sedan 

tidigare men inte fick ihop på egen hand, faller plötsligt på plats och vi förstår och har 

utvecklats mer än vi skulle klarat på egen hand. Tänkandet sker genom att människor kommer 

överens om vad de gör, samtidigt som de utvecklar den gemensamma förståelsen genom 
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kommunikation (a.a.). Pedagogen ska bli medveten om hur elevens möte med innehållet och 

mötesplatsen kompletterar och samverkar med varandra tillsammans med elevens lärande. 

Pedagogen ska kunna se undervisningen som en helhet och samtidigt urskilja dess delar för att 

kunna göra en didaktisk analys av aktiviteten och verksamheten. Det vill säga en analys av 

vad som ska läras ut, för vem det ska läras ut och hur det ska läras ut. Det handlar om 

organisationen av undervisningen samt syfte och utfall. Pedagogen ska tänka på 

organisationen av ämne eller tema och genomföra organiserandet i olika konstellationer som 

individuellt, par, halvgrupps- eller helgruppsindelning men även organiserandet i elevers 

kunskapsbedömning, ålder, eller flick –pojkgrupp (det vill säga indelat efter hur långt de har 

kommit i sin utveckling). En annan liknande syn på lärande är den så kallade 

konstruktivismen. Konstruktivisternas syn på lärande grundar sig på att eleverna arbetar, 

laborerar eller experimenterar i grupp, där eleverna själva konstruerar sin kunskap. När 

eleverna deltar i en gemensam social övning kan lärandeprocessen påverkas positivt genom 

att eleverna delger varandra sina tankar, idéer eller erfarenheter. Organisationen av grupper 

kräver variation för betydelsen för elevens arbete. Eleverna fungerar olika i olika 

konstellationer. Pedagogen kan inte organisera eleverna i grupp och anta att det ska fungera 

på ett visst sätt. Eleverna kan betraktas av pedagogen som aktiva och engagerade och tyckas 

fungera i gruppen men kan vara fokuserad på något annat än uppgiften. Även elever som inte 

uppfattas av pedagogen som synliga eller engagerade kan vara mentalt aktiv och engagerad. 

Innehållet som gruppen ska samarbeta kring ska vara så engagerande och passande att 

gruppen blir aktiv, engagerad och känner ett behov av att samarbeta med varandra. Målet med 

gruppkonstellationer måste vara givna på förhand exempelvis ska gruppens mål vara att nå 

mål av kunskapsutvecklande karaktär eller är målet med gruppen att eleverna ska lära sig 

samarbeta i grupp (Sträng & Dimenäs, 2000). 

3.2 Lärosituationer 

Sett ur ett sociokulturellt och konstruktivistiskt perspektiv, är det när elever möter ett nytt 

ämne som en lärandeprocess uppstår. Mötet kan leda till en kunskapsutveckling där eleverna 

själva skapar sitt lärande, oavsett vilken form av kunskap det gäller.                                       

Ämnet måste vara intressant och engagerande för eleverna och ska kunna knytas till elevernas 

tidigare upplevelser och erfarenheter. Platsen där eleverna möter detta ämne ska upplevas med 

positiva mentala och sociala faktorer, vilket inte alltid är fallet. Ibland har skolmiljön 

beskrivits som svår och konfliktfylld som vi skrev inledningsvis (Sträng & Dimenäs, 2000). 
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Exempel på lärosituationer: 

 

Eget arbete 

Eleverna har själva planerat vad de ska göra under undervisningspasset. Där är en grupp 

elever som arbetar med datorn. En elev hade planerat att göra subtraktionsuppgifter men går 

fram till pedagogen och diskuterar om det går bra att skriva ett brev till sin engelske brevvän 

istället. Två elever arbetar med en blindkarta över USA där de markerar städers, sjöars och 

floders namn. Två elever samlar ihop pennor, papper och en bandspelare för att gå iväg och 

göra en intervju med en person på ett vårdhem. En grupp elever står vid fönstret och andas på 

rutan, gruppen har tillsammans kommit överens om några frågeställningar de vill ha svar på. 

De försöker leta upp i böcker vad de har gjort, varför och vad som sker. Tre elever har 

kopierat några artiklar om olika djur i Sydamerika, dessa klistras in i egengjorda arbetsböcker. 

I ett hörn i klassrummet finns två elever som sitter i en soffa och pratar med varandra om 

texter som de själv skrivit. En elev sitter framför en dator och skriver ner några frågor som 

ska användas i ett arbete om eskimåer. Innan frågorna skickas iväg ber eleven någon att läsa 

igenom utkastet (Sträng & Dimenäs, 2000). 

 

Pedagogrollen kan beskrivas som att vara handledande genom att besvara frågor som eleverna 

ställer. Men även som vakt om det skulle uppstå problem av social karaktär, där pedagogen 

griper in och reder ut de problemen. Pedagogens handledanderoll kan vara en social störning 

när eleverna vill ha hjälp, när de behöver hjälp och pedagogen inte finns tillgänglig. Eleverna 

konkurrerar vid dessa tillfällen med varandra om pedagogens tid för handledning. Pedagogens 

val av undervisningsstrategi ger eleverna valfrihet att organisera olika mötesplatser med olika 

innehåll som varierar mellan eleverna. Därför bör en utvärdering utifrån varje enskild elev 

göras för att bli medveten om en lärandeprocess kommit till stånd hos varje enskild elev. 

 

Grupparbete 

Ett exempel på hur grupparbete kan fungera inleds med att pedagogen delar in eleverna i 

grupper om fyra. Pedagogen delar ut ett diagram där axlarna representerar sträcka och tid. 

Elevernas uppgift är att tolka kurvorna i diagrammet, varje grupp redovisar för varandra vad 

de tror diagrammet kan betyda. De kommer överens om att kurvorna i diagrammet beskriver 

ett 400-meterslopp. Pedagogen delger eleverna att nästa uppgift blir att agera kommentator 

där de ska referera till kurvorna i diagrammet. Pedagogen väljer ut en i varje grupp som ska få 
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vara kommentator men alla i gruppen måste vara förbereda för dem vet inte vem det blir. De 

olika grupperna diskuterar med varandra om hur kurvorna kan översättas till en kamp mellan 

olika löpare. Det utbryter skratt, jubel och applåder när de redovisar för varandra (Sträng & 

Dimenäs, 2000). 

 

Pedagogrollen kan beskrivas vara tydlig genom att pedagogen delade ut samma uppgift till 

alla elever. Pedagogens roll var även att låta eleverna tolka och diskutera med varandra i 

grupp. Pedagogen lät sedan grupperna diskutera med varandra om hur kurvorna i diagrammet 

hade tolkats (Sträng & Dimenäs, 2000). 

 

Lärarledda lektioner 

En lärarledd lektion kan till exempel vara utformad på detta sätt. Pedagogen står framme vid 

tavlan och skriver ett ord på tavlan, sedan vänder sig pedagogen om och frågar vad eleverna 

har för tankar om ordet. Pedagogen skriver ytterligare ord på tavlan som kommit fram vid 

samtalet som pedagogen haft med eleverna. Pedagogen ställer följdfrågor på det första ordet 

som skevs på tavlan, vissa elever räcker upp handen, samtalet övergår mer till en monolog 

med enstaka delar av dialog oftast med samma elever. När pedagogen skrivit färdigt på tavlan 

anmodas eleverna skriva av vad som står på tavlan. 

Pedagogrollen kan beskrivas som ledande oavsett kunskapsområde eller ålder på eleverna. 

Pedagogen kan välja att ta eget material och därmed välja mer faktakunskaper exempelvis 

olika teorier som eleverna ska lära sig för ett kommande prov. Om det är yngre elever kan 

pedagogen utgå mer från elevernas tankar, idéer eller erfarenheter och använda deras ord i en 

tankekarta. Pedagogen kan även utnyttja praktiska övningar som kan knytas an till orden eller 

begreppen som kommit fram under samtalet. På så sätt kan pedagogen lämna över ansvaret 

till eleverna genom att låta dem göra praktiska övningar, antingen individuellt eller i grupp. 

Pedagogens roll på ledarskapet och elevansvaret ska vara tydligt och det kan bli en naturlig 

balans mellan pedagogen och eleverna. Pedagogen kan även välja att frångå att stå framme 

vid tavlan och eleverna sitter på sina stolar genom att sätta sig i en ring på golvet som kan ge 

en mer känsla av gemenskap. 

 

Tema arbete 

Eleverna arbetar med temaprojekt där de planerar, genomför och utvärderar både kortsiktiga 

och långsiktiga arbete. Eleverna har fått skriva ner sina tankar på vad de gjort, varför de gått 

tillväga på detta sätt, om de tycker att de har fått mer kunskap och vad är denna nya kunskap. 
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Pedagogen ger både skriftlig respons till varje elev men även muntlig respons under en 

lektion. Den muntliga är i helklass där pedagogen vill att eleverna ska sätta ord på sin kunskap 

och att delge varandra hur olika de lär. 

 

Pedagogrollen kan beskrivas som att vilja framhäva en dialog mellan pedagog och elev men 

även mellan elev och elev. Pedagogen strävar efter öppna kommunikationer med mycket 

trygghet i vad eleverna vill säga och hur de ska säga det. Eleverna ska reflektera över hur de 

lär i en trygg miljö tillsammans. Pedagogen ska leda verksamheten på ett sådant sätt att det är 

elevernas tankar som är innehållet (Sträng & Dimenäs, 2000). 

3.2.1 Skolgårds och toalettmiljön  

Det är av stor betydelse hur lokalerna och miljön i skolan är utformade, eftersom det kan få 

konsekvenser för barnens sätt att fungera. Om skolgården har en öppen och stor yta kan 

barnen lockas till olika aktiva lekar där alla kan bli engagerade. Men det kan även leda till att 

de elever som känner sig osäkra ändå söker sig ut i hörnen, för att få pedagogernas närhet och 

trygghet. Om skolgården istället är liten till ytan, med avgränsande lekytor, är det lättare för 

barnen att leka i mindre grupper, utan inblandning av så många utomstående (Kadesjö, 2001). 

Vissa elever upplever att leken inte är lek, utan snarare tävling. Att leken är mer en plåga. De 

elever som inte är intresserade av det vilda jagandet eller de stora grupperna utan föredrar att 

stillsamt underhålla varandra gör det i en lugn vrå av skolgården (Forsgård, 1987). 

Höistad (2001) skriver att det ofta inte är särskilt upplyftande att göra ett ”studiebesök” på en 

elevtoalett. Att det till exempel inne på pojktoaletterna kan stå kränkande kommentarer om 

vissa flickor på skolan. Han skriver även att många elever upplever toaletterna som snuskiga 

och aldrig går dit under skoldagen. 

3.2.2 Klassrumsmiljön 

Hur klassrummet är möblerat och inrett ger signaler om pedagogernas förhållningssätt till 

barn och lärande. Den traditionella möbleringen med katedern längst fram och bänkarna 

placerad i raka led överensstämmer med den traditionella förmedlande lärarrollen. Medans 

klassrumsmiljön i nybyggda skolor blivit allt mer hemlik och funktionell med arbetsbord, 

blommor, soffhörna, mysvrå, köksutrustning med mera (Lindö, 1998). Lindö skriver även att 

klassrumsforskningen har visat att lärarna måste göra mycket mer än att undervisa, eftersom 

att det i klassrummet hela tiden händer flera saker på en gång. Lärarens uppgift är att se till 

den enskildes elevens behov och samtidigt ansvara för hela klassens arbete. På samma gång 
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ska läraren upprätthålla ordningen, övervaka arbetet och åstadkomma en spännande 

inlärningsmiljö. Forskning har visat hur betydelsefull den känslomässigt upplevda miljön är 

för eleverna. Hon betonar vikten av att skapa en fysisk miljö som stimulerar elevernas 

emotionella och intellektuella sätt att erfara sin omgivning. Pedagogiska skolor som stödjer 

hennes rön finns till exempel inom Waldorfpedagogiken, som lägger stor vikt vid att skapa en 

vacker och levande arbetsmiljö där utformning och färgsättning anses ha en betydelse för barn 

och ungas estetiska fostran (Lindö, 1998). Även Kimber (2009) skriver om att man bör 

försöka göra klassrummet så trevligt som möjligt. Sätta upp gardiner, ställa fram blommor, 

hänga upp tavlor och pynta så gott det går. Det blir så mycket bättre om man kan skapa en 

arbetsplats där man trivs, en plats man kan vara stolt över och som man blir glad av att 

komma till. Kimber påpekar även att ett klassrum med ordning och reda är ett måste för barn 

som har svårt att koncentrera sig. Om det är rörigt får de svårare att arbeta. 

3.3 Flickor och pojkar  

I skolan läser flickor och pojkar samma ämnen, de har samma läroplan och undervisas av 

samma lärare. De befinner sig i skolan på samma formella villkor. Ändå visar forskningen att 

den vardagliga verksamheten i skolan oftast består av två världar – flickor och pojkar möts 

sällan. De är åtskilda, även om de går i gemensamma klasser. När de ska välja arbetskamrater, 

placering i klassrummet och på raster väljer flickor flickor och pojkar pojkar. Pojkar umgås 

ofta i stora grupper och flickors umgänge består ofta av nära vänner. Pojkar får generellt sett 

mer hjälp av läraren eller pedagogen. Eftersom man ofta förväntar sig att pojkar ska vara mer 

fysiska och ha ett större rörelsebehov än flickor, tillåts de vicka på stolen, springa eller gå om 

kring inne i klassrummet, medans flickor möter kravet att sitta still. Forskning visar även att 

vi lätt riktar uppmärksamheten mot det som syns mest. Detta innebär att vissa flickor eller 

vissa pojkar blir stereotyper för gruppen. Det är den vuxnes ansvar att stödja både flickor och 

pojkar att bryta mönster och värderingar om varandras kön (Svaleryd, 2002). 

4. PROBLEMPRECISERING  

I litteraturgenomgången har vi valt att beskriva olika lärosituationer, såsom eget arbete och 

grupparbete. Detta för att man ska få en inblick i hur de olika situationerna kan se ut. Detta 

kan vi sedan koppla till vår frågeställning och se hur eleverna själva upplever olika 

lärosituationer.  Vi har även beskrivit hur olika lektioner kan se ut, såsom lärarledda lektioner, 

där läraren står framme vid tavlan och håller i lektionen samt tema-arbeten där eleverna får 

jobba mer självständigt. Detta kan vi också koppla till vår frågeställning och se vilket av dessa 
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arbetssätt eleverna föredrar. Vi har även gått igenom klassrums, –skol - och  klassrumsmiljö, 

för att ge en inblick i hur dessa miljöer kan se ut och vad litteraturen säger. Även detta kan vi 

koppla till vår frågeställning och se vilka ställen på skolan eleverna upplever som goda -

respektive konliktfyllda. 

5. METOD 

Vi valde att göra vår empiriska del genom att göra en enkätundersökning.  Patel och Davidson 

(2003) skriver i sin bok Forskningsmetodikens grunder att det finns två sorters enkäter. En 

strukturerad enkät är en enkät med redan fasta svarsalternativ. Detta ger svarspersonerna lite 

utrymme att skriva ner sina egna tankar och funderingar. En ostrukturerad enkät är en enkät 

som lämnar maximalt utrymme för egna svar. Det som är positivt med flera olika tolkningar 

är att en mångfald av olika lösningar kan presenteras. Så vi valde att skriva en ostrukturerad 

enkät, för att på så sätt lämna utrymme åt eleverna att själva skriva ner sina egna tankar och 

funderingar. Vi sammanställde en enkät med för oss sex relevanta frågeställningar (se bilaga 

1). För många frågor kan leda till att eleverna inte bryr sig om att svara på enkäten 

överhuvudtaget (a.a.). Vi frågade vilken skolmiljö och lärosituation eleverna tyckte var bäst, 

hur eleverna gick tillväga om de tyckte att de utsattes för en orättvis behandling av en annan 

elev eller av en lärare, även vad eleverna hade för tankar kring vad de uppfattade som 

obehagligt eller stökigt i skolmiljön. Om det fanns något ställe på skolan som de inte tyckte 

om att vara på. Vi delade ut enkäten till speciellt utvalda grupper.  

 

I vår undersökning deltog 137 elever, varav: 

 73 tjejer 

 64 killar 

 

Från skolår 5 var det sammanlagt 41 elever, varav: 

 24 tjejer 

 17 killar 

Från skolår 6 var det sammanlagt 96 elever, varav: 

 49 tjejer 

 47 killar 

 

Från staden var det sammanlagt 102 elever, varav: 
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 54 tjejer  

 48 killar 

 

Från landet var det sammanlagt 35 elever, varav: 

 19 tjejer 

 16 killar 

 

Jämförelserna är gjorda mellan tjejer och killar, elever från skolår 5 och 6 respektive mellan 

elever från staden (större skola som ligger centralt i större stad, med mellan 500-800 elever) 

och från landet (mindre skola som ligger på landsbygden, med runt 100 elever). Detta för att 

kunna se om det fanns några skillnader eller likheter i dessa elevers tankar och funderingar 

angående vår frågeställning. Det var inte forskningsresultat eller litteratur som gjorde att vi 

valde att göra jämförelserna mellan just dessa grupper, utan vårt eget intresse av att se om det 

fanns några större skillnader. Vårt resonemang var om eleverna kanske hade större 

sammanhållning och en närmare relation till pedagogerna på en mindre skola och därför 

skulle svara annorlunda än de elever som gick på en större. Om pojkar är mer utåtagerande än 

flickor och därför skulle svara annorlunda. Vi resonerade även om eleverna skulle ha olika 

behov beroende på sin ålder. 

 

Enkätundersökning skulle ge svar på vad eleverna hade för tankar och funderingar kring sin 

egen skolmiljö. I samband med att vi delade ut vår enkät, var vi noga med att poängtera för 

eleverna att det var viktigt att de svarade utifrån sina egna uppfattningar. Enligt Patel & 

Davidson (2003) är det viktigt att betona hur betydelsefullt varje individs bidrag är. Vi ville 

även se (1) om det fanns skillnader mellan flickor och pojkar, (2) om det fanns någon skillnad 

på de elever som gick i en stadsskola eller i en skola på landsbygden eller (3) om de gick i 

skolår 5 eller skolår 6. 

Eftersom det inte var lika många elever inom varje kategori, det vill säga tjejer och killar från 

staden respektive landet och tjejer och killar från skolår 5 respektive skolår 6, som vi har 

jämfört fick vi ta hänsyn till det när vi bearbetade våra diagram. Vi har därför valt att skriva ut 

resultaten av våra diagram både med faktiska tal och procentuellt. 

6. UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE 

Vår utgångspunkt för detta arbete är att vi vill undersöka vilka tankar och funderingar 

eleverna själva har om sin skolmiljö. Anledningen till att vi valt just de frågor som vi gjort är 
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att vi efter att ha läst litteratur angående barns skolmiljö såg att det fanns mycket skrivet om 

vad pedagoger, forskare och författare ansåg angående denna fråga. Däremot fann vi bara en 

undersökning (Skolverket, 2004) angående vad eleverna själva tyckte. Därför ville vi fråga 

eleverna om detta. Vi vill även få reda på om eleverna jobbar bäst självständigt eller i grupp. 

Om de jobbar bäst i klassrummet eller någon annanstans och i så fall var. Anledningen till att 

vi valt att undersöka just detta är för att vi tyckte att detta kunde ge oss en bra grund som 

kommande pedagoger. 

 

7. RESULTAT BEARBETNING OCH ANALYS 

Vi har efter att ha läst igenom samtliga enkäter kategoriserat elevernas svar utifrån hur de 

själva har svarat. Dessa svarsalternativ, som motsvarar det som eleverna skrev i sina enkäter, 

har fått bokstavsbeteckningar som A, B, C etc. i våra diagram. I vår redovisning och analys 

har vi genomgående gjort jämförelser mellan tjejer och killar. Sedan har vi gjort jämförelser 

mellan staden och landet och mellan skolår 5 och skolår 6. Vi gör sålunda jämförelser ur tre 

olika perspektiv; genus-, socialt- och pedagogiskt. Därför kommer varje fråga att redovisas 

med två diagram; ett med det sociala perspektivet relaterat till genus och ett med det 

pedagogiska perspektivet (utifrån ålder) relaterat till genus. Efter dessa båda diagram följer en 

kort analys av de resultat som vi menar att diagrammen visar. Denna analys bearbetas sedan 

ytterligare i diskussionsdelen som avslutar vårt arbete. 
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7.1  Skolmiljöns utformning vid positivt arbetsklimat 

7.1.1 Svar från tjejer och killar från staden respektive landet 

Elevernas svar: 

 

A. Tyst och lugnt 

B. Tyst med lite musik 

C. När det är kul och med ett ämne jag tycker är intressant 

D. Oavsett, arbetar alltid bra 

E. När jag får mycket gjort 

Diagram 1 

Ovanstående diagram visar att flertalet antal elever helst vill ha det tyst och lugnt för att 

kunna arbeta på ett bra sätt. Diagrammet visar att 31 av 54 tjejer (57%) och  25 av 48 killar 

(52%) från staden respektive elva av 19 tjejer (58%) och 13 av16 killar (81%) från landet har 

valt svarsalternativ A. Eleverna från staden tycker även att de arbetar bra med lite musik på, 

vilket visas på svarsalternativ B, där tolv av 54 tjejer och tio av 48 killar från staden 

respektive en av 16 killar från landet svarat. Svarsalternativ C visar att fem av 54 tjejer (9%) 

och åtta av 48 killar (27%) från staden respektive sju av 19 tjejer (63%) och en av 16 killar 

(6%) från landet tycker att de jobbar bra när de har kul och med ett ämne som de tycker är 

intressant. 
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Det framgår av diagrammet, av svarsalternativ D, att fem tjejer och fem killar, båda kategorier 

från staden, anser att de alltid arbetar bra oavsett vad som händer runtomkring dem. Däremot 

har ingen elev från landet valt detta svarsalternativ. Svarsalternativ E, d.v.s. eleverna tycker 

att de arbetar bra när de får mycket gjort valdes av en tjej och en kille från landet. 
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7.2 Skolmiljöns utformning vid positivt arbetsklimat  

Fråga 1: Hur är det i skolan när du jobbar bra? 

7.2.1 Svar från tjejer och killar från skolår 5 respektive skolår 6 

Elevernas svar: 

 

A. Tyst och lugnt 

B. Tyst med lite musik 

C. När det är kul och med ett ämne jag tycker är intressant 

D. Oavsett, arbetar alltid bra 

E. När jag får mycket gjort 

Diagram 2 

Ovanstående diagram visar att flertalet antal elever, både från skolår 5 och 6, föredrar att ha 

det tyst och lugnt för att kunna arbeta på ett bra sätt. Alltså har mer än hälften av alla tjejer 

och killar valt svarsalternativ A. Diagrammet visar att tolv av 24 tjejer (50%) och tolv av 17 

killar (71%) från skolår 5 respektive 30 av 49 tjejer (61 %) och 26 av 47 killar (55%) från 

skolår 6 har valt att svara att de jobbar bra när det är tyst och lugnt. På svarsalternativ B, valde 

sex av 24 tjejer (25%) och två av 17 killar (12%) från skolår 5 respektive sex av 49 tjejer 

(12%) och nio av 47 killar (19%) från skolår 6 att de jobbar bra när det är tyst men med lite 

musik i bakgrunden. Diagrammet visar att tio av 49 tjejer från skolår 6 (20%) valde 
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svarsalternativ C. Vilket visar att de anser att de arbetar bäst när det är kul och med ett ämne 

som de tycker är intressant. Ingen kille från skolår 5 har valt svarsalternativ D, vilket visar att 

ingen av de 17 killarna anser att de arbetar bra oavsett.  

7.2.2 Analys och sammanfattning 

Efter att ha redovisat alla våra diagram såg vi vissa anmärkningsvärda skillnader inom de 

olika kategorierna. I diagram 1 och diagram 2 såg vi tydligt att flertalet antal elever vill ha 

det tyst och lugnt för att kunna jobbar bra. Tydligast såg vi det på kategorin killar från landet 

där hela 13 av 16 (81%) hade valt detta svarsalternativ och på killar från skolår 5 där tolv av 

17 ( 71%) också hade valt detta svarsalternativ. En tjej från skolår 6 som går på en skola på 

landet skrev: ”Jag jobbar bäst när det är lite pratigt. Det har varit en bra vecka nu med lagom 

prat. Då är det lättare att jobba”. I diagram 1 såg vi även att eleverna från staden tycker att de 

jobbar bra när det är tyst men med lite musik på. Anledningen till att vi inte såg att eleverna 

från landet hade valt detta svarsalternativ tror vi kan bero på att de inte fått erfara att ha musik 

på under lektionstid och därför inte ser detta som en möjlighet. Vi såg även att ingen kille från 

skolår 5 hade svarat att de jobbade bra oavsett om det var tyst eller inte.  
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7.3 Elevers uppfattning om en störande yttre miljö 

Fråga 2: När tycker du att det är stökigt? 

7.3.1 Svar från tjejer och killar från staden respektive landet 

Elevernas svar: 

 

A. När det är hög ljudnivå 

B. När det är mycket spring och rörelse 

C. När pedagog ej är närvarande 

Diagram 3 

Ovanstående diagram visar på svarsalternativ B att eleverna från staden, 30 av 54 tjejer (56%) 

och 27 av 48 killar (56%) tycker att det är stökigt när det är mycket spring och rörelse. Av 

eleverna från landet är det åtta av 19 tjejer  (42%) och nio av 16 killar  (56%) som också valde 

detta svarsalternativ. På svarsalternativ A svarade 16 tjejer och tolv killar från staden att de 

tycker att det är stökigt när det är hög ljudnivå. Detta svarsalternativ valde även åtta tjejer och 

fem killa från landet. Svarsalternativ C, som visar att eleverna tycker att det är stökigt när 

pedagog ej är närvarande, valdes av sju tjejer och fem killar från staden. Av de elever från 

landet valde en tjej men ingen kille detta svarsalternativ.  
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7.4 Elevers uppfattning om en störande yttre miljö 

Fråga 2: När tycker du att det är stökigt? 

7.4.1 Svar från tjejer och killar från skolår 5 respektive skolår 6 

Elevernas svar: 

 

A. När det är hög ljudnivå 

B. När det är mycket spring och rörelse 

C. När pedagog ej är närvarande 

Diagram 4 

Ovanstående diagram visar på svarsalternativ B att 28 av 49 tjejer (57%) och 23 av 47 killar 

(49%) från skolår 6 tycker att det är stökigt när det är mycket spring och rörelse. Här framgår 

det även att tio av 24 tjejer (42%) och 13 av 17 killar (76%) från skolår 5 har valt detta 

svartalternativ. Svarsalternativ A visar att 16 tjejer och 15 killar från skolår 6 tycker att det är 

stökigt när det är hög ljudnivå. Motsvarande siffror av eleverna från skolår 5 visar att åtta 

tjejer och två killar valde detta svarsalternativ. Sex tjejer och en kille från skolår 5, respektive 

två tjejer och fyra killar från skolår 6 valde svarsalternativ C, vilket visar att de tycker att det 

är stökigt när pedagog ej är närvarande.  
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7.4.2 Analys och sammanfattning 

Diagram 3 visade oss att 30 av 54 (56%) av tjejerna och 27 av 48  (56%) av killarna från 

staden respektive nio av 16  (56%) av killarna från landet svarat att de tycker att det är stökigt 

när det är mycket spring och rörelse under lektionen. I diagram 4 kunde vi se att 28 av 49 

(57%) av tjejerna från skolår 6 och 13 av 17  (76%) av killarna från skolår 5 också har valt 

detta svarsalternativ. Vi kunde även se, i diagram 3, att sju av 54 tjejer och fem av 48 killar 

från staden respektive en av 19 tjejer från landet tycker att det är stökigt när pedagog ej är 

närvarande. Detta tror vi kan bero på att många elever håller sig relativt lugna när de är sk. 

”övervakade”, men att de spelar över när det inte är någon vuxen närvarande. En kille från 

skolår 6 som går på en skola i staden skrev: ” Jag tycker det är stökigt när lärarna går ut ur 

klassrummet och allt blir kaos de kastar suddi, springer och hoppar runt för då jobbar jag inte 

bra och det blir stökigt”.  
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7.5 Elevers uppfattning om ifall de arbetar bäst själv eller i samarbete med 

andra 

Fråga 3a: Beskriv hur det var när du jobbade bra sist? Beskriv om du jobbade själv eller i 

grupp? Hur många var ni? 

7.5.1 Svar från tjejer och killar från staden respektive landet 

Elevernas svar: 

 

A. Ensam 

B. I par 

C. I grupp 

Diagram 5 

Ovanstående diagram visar att flertalet antal elever från staden har valt svarsalternativ A, 

d.v.s. 35 av 54 tjejer (65%) jobbar bäst ensamma. Motsvarande siffra för killarna visar att 30 

av 48 (62%) föredrar att jobba ensamma. Mer än dubbelt så många elever från staden, 13 

tjejer och elva killar har valt svarsalternativ C, jämfört med fyra tjejer och fyra killar som valt 

svarsalternativ B. På svarsalternativ B har fem tjejer och sex killar från landet, jämfört med 

fyra tjejer och fyra killar från staden visat att de helst jobbar i par. 
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7.6 Elevers uppfattning om ifall de arbetar bäst själv eller i samarbete med 

andra 

Fråga 3a: Beskriv hur det var när du jobbade bra sist? Beskriv om du jobbade själv eller i 

grupp? Hur många var ni? 

7.6.1 Svar från tjejer och killar från skolår 5 respektive skolår 6 

Elevernas svar: 

 

A. Ensam 

B. I par 

C. I grupp 

Diagram 6 

Ovanstående diagram visar att flertalet antal elever har valt svarsalternativ A. Det framgår att 

13 av 24 tjejer (54%) och elva av 17  killar (65%) från skolår 5 respektive 29 av 49  tjejer 

(59%) och 24 av 47  killar (51%) från skolår 6 tycker att de jobbar bäst ensamma. Av 

diagrammet framgår, på svarsalternativ C, att åtta tjejer och fyra killar från skolår 5 respektive 

nio tjejer och tolv killar från skolår 6 hellre jobbar i grupp än i par. Jämfört med 

svarsalternativ B, där siffrorna visar att två tjejer och två killar från skolår 5 respektive sju 

tjejer och åtta killar från skolår 6 föredrar att jobba i par. 
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7.6.2 Analys och sammanfattning 

Diagram 5 och diagram 6 visade oss att flertalet antal elever tycker att de jobbar bäst 

ensamma. Här kan vi se ett samband med svarsalternativen i diagram 1 och diagram 2 som 

visade oss att de flesta elever jobbar bäst när det är tyst och lugnt. Detta tror vi att det är när 

de jobbar ensamma. Diagrammen visar dock att eleverna hellre jobbar i grupp än i par om de 

får välja. Vissa elever väljer hellre att arbeta i grupp än att arbeta bra, d.v.s. själva. Detta tror 

vi beror på att de tycker att det är roligare, trots att skolarbetat kan bli lidande. 
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7.7 Elevers uppfattning om var på skolan de arbetar bäst 

Fråga 3b: Beskriv hur det var när du jobbade bra sist? Var satt ni? 

7.7.1 Svar från tjejer och killar från staden respektive landet 

Elevernas svar: 

 

A. I klassrummet 

B. I grupprummet 

C. I korridoren eller på en annan udda plats 

D. Hemma 

Diagram 7 

Ovanstående diagram visar att flertalet antal elever har valt svarsalternativ A. Vilket visar att 

31 av 54 tjejer (57%) och 35 av 48  killar (73%) från staden respektive 14 av 19  tjejer (74%) 

och elva av 16  killar (69%) från landet anser att de jobbar bra inne i klassrummet. På 

svarsalternativ B var det ingen kille men sex tjejer från staden som svarade att de jobbade bra 

i grupprummet. Svarsalternativ C visar att åtta tjejer och två killar från staden jämfört med en 

tjej och en kille från landet anser att de jobbar bra i korridoren eller på någon annan udda 

plats. Det framgår av svarsalternativ D att av alla elever som svarat på denna fråga är det två 

killar från staden som föredrar att jobba hemma. 
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7.8 Elevers uppfattning om var på skolan de arbetar bäst 

Fråga 3b: Beskriv hur det var när du jobbade bra sist? Var satt ni? 

7.8.1 Svar från tjejer och killar från skolår 5 respektive skolår 6 

Elevernas svar: 

 

A. I klassrummet 

B. I grupprummet 

C. I korridoren eller på en annan udda plats 

D. Hemma 

Diagram 8 

Ovanstående diagram visar att flertalet antal elever har valt svarsalternativ A. Vilket visar att 

elva av 24 tjejer (46%) och 13 av 17  killar (76%) från skolår 5 respektive 34 av 49  tjejer 

(69%) och 33 av 47  killar (70%) från skolår 6 anser att de jobbar bra inne i klassrummet. På 

svarsalternativ B framgår det att fyra tjejer men ingen kille från skolår 5 respektive tre tjejer 

och tre killar från skolår 6 anser att de jobbar bra i grupprummet. Svarsalternativ C visar att 

sex tjejer och en kille från skolår 5 respektive tre tjejer och två killar från skolår 6 anser att de 

jobbar bra i korridoren eller på någon annan udda plats. På svarsalternativ D svarade en kille 

från skolår 5 och en kille från skolår 6 att de anser att de jobbar bra hemma. 
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7.8.2 Analys och sammanfattning 

I vår undersökning fick vi fram att de flesta elever jobbar helst inne i klassrummet. Detta 

kunde vi se i diagram 7 där 31 av 54 (57%)  av tjejerna och 35 av 48  (73%) av killarna från 

staden respektive 14 av 19  (74%) av tjejerna och elva av 16  (69%) av killarna från landet 

hade svarat detta. I diagram 8 hade elva av 24 (46%) tjejer och 13 av 17  (76%) killar från 

skolår 5 respektive 34 av 49  (69%) tjejer och 33 av 47  (70%) killar från skolår 6 också valt 

det svarsalternativet. Detta tror vi kan bero på att de flesta elever tycker bäst om att jobba i 

den miljön de är vana vid och där pedagog finns närvarande. När eleverna jobbar utanför 

klassrummet, t.ex. i ett grupprum eller i korridoren tror vi att det lätt kan bli stökigt och 

högljutt. Andra elever kan störa där oavsett om eleven jobbar ensam, i par eller i en grupp. 

Det är inte heller säkert att där alltid finns en pedagog närvarande. 
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7.9 Platser på skolan där eleverna inte tycker om att vara 

Fråga 4: Finns det någonstans på skolan där du inte tycker om att vara?  

7.9.1 svar från tjejer och killar från staden respektive landet 

Elevernas svar: 

 

A. Ingenstans 

B. Inne på toaletten 

C. På enskilda lektioner, p.g.a. mitt ogillande av pedagogen 

D. På enskilda lektioner, p.g.a. mitt ogillande av utformningen av just det klassrummet. 

E. På fotbollsplanen 

F. Hos rektorn 

G. På skolgården 

H. I matsalen 

I. Hos skolsystern 

Diagram 9 

Ovanstående diagram visar, på svarsalternativ A, att flertalet antal elever anser att det inte 

finns någonstans på skolan där de inte tycker om att vara d.v.s. 23 av 54 tjejer (43%) och 14 

av 48  killar (29%) från staden respektive 16 av 19  tjejer (84%) och åtta av 16  killar (50%) 

från landet. På svarsalternativ B svarade fem tjejer och fem killar från staden att de inte tycker 
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om att vara inne på toaletten. På svarsalternativ C, svarade två tjejer och sju killar från staden 

respektive en tjej och en kille från landet att de inte ville vara på enskilda lektioner på grund 

av ogillande av pedagogen. Svarsalternativ D visar att fyra tjejer och fem killar från staden 

jämfört med en tjej och två killar från landet att de inte tycker om att vara på enskilda 

lektioner på p.g.a. ogillande av utformandet av just det klassrummet. 

På svarsalternativ E visas att en tjej och två killar från staden inte tycker om att vara på 

fotbollsplanen. Det framgår av svarsalternativ F att tre tjejer från staden inte tycker om att 

vara hos rektorn. Svarsalternativ G visar att tio killar från staden och sju tjejer och tre killar 

från landet inte tycker om att vara på skolgården. Det framgår av svarsalternativ H att tre 

tjejer och två killar från staden inte tycker om att vara i matsalen. Svarsalternativ I visar att 

två tjejer från staden och en kille från landet inte tycker om att vara hos skolsystern. 
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7.10 Platser på skolan där eleverna inte tycker om att vara 

Fråga 4: Finns det någonstans på skolan där du inte tycker om att vara? 

7.10.1 Svar från tjejer och killar från skolår 5 respektive skolår 6 

Elevernas svar: 

 

A. Ingenstans 

B. Inne på toaletten 

C. På enskilda lektioner, p.g.a. mitt ogillande av pedagogen 

D. På enskilda lektioner, p.g.a. mitt ogillande av utformningen av just det klassrummet. 

E. På fotbollsplanen 

F. Hos rektorn 

G. På skolgården 

H. I matsalen 

I. Hos skolsystern 

Diagram 10 

Ovanstående diagram visar, på svarsalternativ A, att flertalet antal elever anser att det inte 

finns någonstans på skolan där de inte tycker om att vara, d.v.s. 14 av 24 tjejer (58%) och fem 

av 17  killar (29%) från skolår 5 respektive 25 av 49  tjejer (51%) och 17 av 47  killar (36%) 

från skolår 6. På svarsalternativ B framgår det att en tjej och två killar från skolår 5 respektive 
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fyra tjejer och tre killar från skolår 6 inte tycker om att vara inne på toaletten. Diagrammet 

visar, på svarsalternativ C, att tre killar från skolår 5 respektive tre tjejer och fem killar från 

skolår 6 att de inte tycker om enskilda lektioner på grund av att de inte gillade pedagogen. På 

svarsalternativ D kan man avläsa att två tjejer från skolår 5 respektive tre tjejer och sju killar 

från skolår 6 inte tycker om att vara på enskilda lektioner p.g.a. ogillande av utformandet av 

just det klassrummet. Det framgår av svarsalternativ E att en tjej och en kille från skolår 5 

respektive en kille från skolår 6 inte tycker om att vara på fotbollsplanen. Av svarsalternativ F 

framgår det att tre tjejer från skolår 6 inte tycker om att vara hos rektorn. Svarsalternativ G 

visar att två tjejer och tre killar från skolår 5 respektive fem tjejer och tio av 47 killar (21%) 

från skolår 6 inte tycker om att vara på skolgården. På svarsalternativ H kan man utläsa att en 

tjej och en kille från skolår 5 respektive två tjejer och en kille från skolår 6 inte tycker om att 

vara i matsalen. Av svarsalternativ I framgår det att två tjejer och en kille från skolår 6 inte 

tycker om att vara hos skolsystern. 

7.10.2 Analys och sammanfattning 

I diagram 9 och i diagram 10 såg vi klart och tydligt att de flesta elever tycker att det inte 

finns någonstans på skolan som de inte tycker om att vara på. Detta ansåg vi som väldigt 

positivt. En tjej från skolår 5 som går på en skola i staden skrev: ”Jag kan vara på alla platser i 

skolan. Jag känner mig trygg”. Diagram 9 visar att 23 av 54 (43%) tjejer och 14 av 48  (29%) 

killar från staden respektive 16 av 19  (84%) tjejer och åtta av 16  (50%) killar från landet har 

valt svarsalternativ A. Även i diagram 10 (sid. 36) såg vi att 14 av 24  (58%) tjejer och fem 

av 17  (29%) killar från skolår 5 respektive 25 av 49  (51%)  tjejer och 17 av 47  (36%) killar i 

skolår 6 har svarat just detta. I diagram 9 kan vi även se att 10 av 48 killar från staden 

respektive sju av 19 tjejer och tre av 16 killar från landet inte tycker om att var på skolgården. 

I diagram 10 kunde vi se att två av 24 tjejer och tre av 17 killar från skolår 5 respektive fem 

av 49 tjejer och 10 av 47 killar (hela 21%) från skolår 6 också har valt detta svarsalternativ. 

Anledningen till att dessa elever inte tycker om att vara på skolgården tror vi kan bero på att 

eleverna inte tycker om skolgårdens utformande. En tjej från skolår 6 som går på en skola i 

staden skrev: ”Skolgården är för det mesta kall och tråkig och det finns inget man kan göra. 

Det är bara roligt när det kommer snö och man kan ha snöbollskrig”. Vi tror även att en annan 

anledning kan vara att det på vissa av skolorna går äldre elever i byggnaden bredvid. Eleverna 

delar därför skolgård och tycker att det är obehagligt att stöta på de som är äldre. En kille från 

skolår 6 som går på en skola i staden skrev: ”Utanför XX (högstadieskolan bredvid) för alla 

stora ibland blir man rädd när de springer efter och ropar”.  I diagram 10 kunde vi även se att 
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tre av 17 killar från skolår 5 respektive tre av 49 tjejer och fem av 47 killar från skolår 6 inte 

tycker om att vara på enskilda lektioner på grund av att de inte gillade pedagogen. Detta 

tycker vi är väldigt negativt. En kille från skolår 5 som går på en skola i staden skrev: ”Jag 

tycker inte om att vara på slöjdlektionerna för att där är en dålig lärare och hon hjälper ingen! 

Bara hennes favoriter”. En annan kille från samma skola, men från skolår 6 skrev: ”Jag tycker 

inte om slöjden för att slöjdläraren är mycket dålig på att ta hand om barn”. Det framgick 

även, i diagram 9, att fem av 54 tjejer och fem av 48 killar från staden inte tycker om att vara 

på inne toaletten. Inga elever från landet valde detta svarsalternativ. Vi trodde först att 

eleverna inte tyckte om att vara inne på toaletten för att de var rädda för att vara där. Men 

efter att ha läst igenom alla våra enkäter förstod vi att det var p.g.a. att de tyckte att toaletten 

var ofräsch och luktade illa. En tjej från skolår 6 som går i en skola i staden skrev: ”Jag vet 

inte, men det äckligaste stället är toan, ibland luktar det inte gott alls! Det luktar jätte äckligt 

ibland, och då vill man inte vara där!”. Anledningen till att ingen elev från landet valde detta 

svarsalternativ tror vi beror på att de antagligen har en fräsch toalett som de inte har något 

emot att vara på. 
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7.11 Hur elever reagerar om de anser att de blivit illa behandlad av en 

annan elev 

Fråga 5: Vad gör du om du blir orättvist behandlad av någon annan elev? 

7.11.1 Svar från tjejer och killar från staden respektive landet 

Elevernas svar: 

 

A. Vet inte 

B. Blir arg, men går därifrån 

C. Ger igen 

D. Säger till pedagog eller föräldrar 

E. Bryr mig inte 

F. Säger ifrån till personen och försöker reda ut konflikten 

G. Blir ledsen 

Diagram 11 

Ovanstående diagram visar, på svarsalternativ D, att 21 av 54 tjejer (39%) och 18 av 48  killar 

(37,5%) från staden jämfört med två av 19  tjejer (11%) och fyra av 16  killar (29%) från 

landet säger till en pedagog eller sina föräldrar om de anser att de har blivit orättvist 

behandlad av någon annan elev. På svarsalternativ B framgår att fyra tjejer och 14 av 48 killar 

(29%) från staden respektive två  tjejer och två  killar från landet blir arga men går därifrån. 

Svarsalternativ C visar att fem av 54 tjejer (9%) och sex av 48  killar (12,5%) från staden 
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jämfört med sju av 19  tjejer (37%) och sex av 16  killar (37,5%) från landet väljer att ge igen. 

Av svarsalternativ F framgår det att nio tjejer och två killar från staden respektive sju  tjejer 

och en kille från landet säger ifrån till personen och försöker reda ut konflikten. På 

svarsalternativ A svarade fem tjejer och två killar från staden respektive en tjej och en kille 

från landet att de inte vet vad de ska göra. Svarsalternativ E visar att tre tjejer och tre killar 

från staden respektive en kille från landet svarat att de inte bryr sig. Det framgår av 

svarsalternativ G att tre tjejer från staden svarat att de blir ledsna. 
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7.12 Hur elever reagerar om de anser att de blivit illa behandlad av en 

annan elev 

Fråga 5: Vad gör du om du blir orättvist behandlad av någon annan elev? 

7.12.1 Svar från tjejer och killar från skolår 5 respektive skolår 6 

Elevernas svar: 

 

A. Vet inte 

B. Blir arg, men går därifrån 

C. Ger igen 

D. Säger till pedagog eller föräldrar 

E. Bryr mig inte 

F. Säger ifrån till personen och försöker reda ut konflikten 

G. Blir ledsen 

Diagram 12 

Ovanstående diagram visar, på svarsalternativ D, att tolv av 24 tjejer (50%) och fem av 17  

killar (29%) från skolår 5 respektive elva av 49  tjejer (22%) och 17 av 47  killar (36%) från 

skolår 6 säger till en pedagog eller sina föräldrar om de anser att de blivit orättvist behandlad 

av någon annan elev. Av svarsalternativ C framgår det att ingen tjej men två killar från skolår 

5 jämfört med tolv av 4 tjejer (24%) och tio av 47  killar (21%) från skolår 6 väljer att ge igen. 

Svarsalternativ F visar att fyra tjejer och en kille från skolår 5 jämfört med tolv av 49 tjejer 
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(24%) och två av 47  killar (4%) från skolår 6 säger ifrån till personen och försöker reda ut 

konflikten. Av svarsalternativ B framgår att två tjejer och sju killar från skolår 5 respektive 

fyra tjejer och nio killar från skolår 6 svarat att de blir arga men går därifrån. På 

svarsalternativ A visas att en tjej från skolår 5 respektive fem tjejer och tre killar från skolår 6 

inte vet vad de ska göra. Svarsalternativ E visar att två tjejer och två killar från skolår 5 

respektive en tjej och två killar från skolår 6 svarat att de inte bryr sig. Det framgår av 

svarsalternativ G att två tjejer från skolår 5 respektive en tjej från skolår 6 svarat att de blir 

ledsna. 

7.12.2 Analys och sammanfattning 

I diagram 11 såg vi att 21 av 54 (39%) tjejer och 18 av 48  (37,5%) killar från staden 

respektive två av 19  (11%) tjejer och fyra av 16  (29%) killar från landet hade svarat att de 

säger till en pedagog eller sina föräldrar om de känner sig orättvist behandlade av en annan 

elev. I diagram 12 såg vi att det var tolv av 24 (50%) tjejer och fem av 17  (29 %) killar från 

skolår 5 respektive elva av 49  (22%) tjejer och 17 av 47  (36%) killar från skolår 6 som hade 

valt samma svarsalternativ. Vi tyckte att det var väldigt skönt att se att eleverna väljer att säga 

till en vuxen person om de känner att de hamnat i en konfliktsituation. I diagram 11 såg vi 

även att fem av 54 (9% ) av tjejerna och sex av 48   (12,5%) av killarna från staden respektive 

sju av 19  (37%) av tjejerna och sex av 16  (37,5%) av killarna från landet svarat att de ger 

igen om de känner att de har blivit orättvist behandlade. Det vi såg här var att eleverna från 

landet i vår undersökning har större benägenhet att ge igen än vad eleverna från staden har. 

Tre tjejer från skolår 6 som går på en skola i staden skrev alla: ”Spöar den jävlen!”. Detta tror 

vi kan bero på att dessa tjejer har problem med att lösa en konflikt på ett bra sätt. Det kan 

även vara så att just dessa tre tjejer har suttit bredvid varandra när de har svarat på vår enkät 

och påverkats av varandra till att skriva samma sak. 
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7.13 Hur elever reagerar om de anser att de blivit illa behandlad av en 

pedagog 

Fråga 6: Vad gör du när du tycker att en lärare är orättvis? 

7.13.1 Svar från tjejer och killar från staden respektive landet 

Elevernas svar: 

 

A. Vet inte  

B. Det har aldrig inträffat  

C. Blir arg 

D. Säger ifrån till pedagogen 

E. Säger till föräldrar 

F. Säger till en annan pedagog 

G. Säger till rektorn 

H. Går därifrån 

I. Bryr mig inte 

Diagram 13 

Ovanstående diagram visar, på svarsalternativ D, att 21 av 54 tjejer (39%) och tio av 48  killar 

(21%) från staden respektive fyra av 19  tjejer (21%) och fyra av 16  killar (25%) från landet 

säger ifrån till pedagogen. Av svarsalternativ C framgår att två tjejer och nio killar från staden 

respektive sju tjejer och tre killar från landet har svarat att de blir arga. Svarsalternativ B visar 

0

5

10

15

20

25

A B C D E F G H I

n=128

Tjej från staden

Kille från staden

Tjej från landet

Kille från landet



 39 

att nio tjejer och två killar från staden respektive sex killar från landet svarat att de anser att de 

aldrig blivit orättvist behandlad av en pedagog. Av svarsalternativ A framgår att sex tjejer och 

sex killar från staden respektive fem tjejer och fyra killar från landet inte vet vad de ska göra 

om de blir orättvist behandlade av en lärare. Svarsalternativ E visar att fem tjejer och tre killar 

från staden respektive två tjejer från landet säger till sina föräldrar. På svarsalternativ I visas 

att två tjejer och fem killar från staden respektive en kille från landet inte bryr sig. Av 

svarsalternativ F framgår att tre tjejer och två killar från staden säger till en annan pedagog. 

Svarsalternativ H visar att tre killar från staden har svarat att de går därifrån. På 

svarsalternativ G har två tjejer och två killar från staden har svarat att de säger till rektorn. 
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7.14 Hur elever reagerar om de anser att de blivit illa behandlad av en 

pedagog 

Fråga 6: Vad gör du när du tycker att en lärare är orättvis? 

7.14.1 Svar från tjejer och killar från skolår 5 respektive skolår 6 

Elevernas svar: 

 

A. Vet inte  

B. Det har aldrig inträffat  

C. Blir arg 

D. Säger ifrån till pedagogen 

E. Säger till föräldrar 

F. Säger till en annan pedagog 

G. Säger till rektorn 

H. Går därifrån 

I. Bryr mig inte 

Diagram 14 

Ovanstående diagram visar, på svarsalternativ D, att åtta av 24 tjejer (33%) och sex av 17  

killar (35%) från skolår 5 respektive 17 av 49  tjejer (35%) och åtta av 47  killar (17%) från 

skolår 6 har svarat att de säger ifrån till pedagogen. Svarsalternativ C visar att ingen tjej men 
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fem av 17 killar (29%) respektive nio av 49  tjejer (18%) och sju av 47  killar (15%) från 

skolår 6 har svarat att de blir arga. På svarsalternativ A har tre tjejer och två killar från skolår 

5 respektive åtta tjejer och åtta killar från skolår 6 svarat att de inte vet vad de ska göra. Det 

framgår, på svarsalternativ B, att fyra tjejer och två killar från skolår 5 respektive fem tjejer 

och sex killar från skolår 6 att de anser att de aldrig har blivit orättvist behandlad av en 

pedagog. Svarsalternativ E visar att fyra tjejer men ingen kille från skolår 5 respektive tre 

tjejer och tre killar från skolår 6 säger ifrån till sina föräldrar. På svarsalternativ I visas att två 

tjejer och en kille från skolår 5 respektive ingen tjej men fem killar från skolår 6 har svarat att 

de inte bryr sig. Svarsalternativ F visar att en tjej från skolår 5 respektive två tjejer och två 

killar från skolår 6 säger till en annan pedagog. Det framgår av svarsalternativ G att en tjej 

från skolår 5 respektive en tjej och två killar från skolår 6 svarat att de säger till rektorn. På 

svarsalternativ H visas att ingen tjej men en kille från skolår 5 respektive ingen tjej men två 

killar från skolår 6 svarat att de går därifrån. 

7.14.2 Analys och sammanfattning 

I diagram 13 såg vi att 21 av 54 (39%) av tjejerna och tio av 48  (21%) av killarna från staden 

respektive fyra av 19  (21%) av tjejerna och fyra av 16  (25%) av killarna från landet har 

svarat att de säger ifrån till pedagogen om de tycker att de har blivit orättvist behandlade av 

denne. I diagram 14 såg vi att åtta av 24 (33%) av tjejerna och sex av 17  (35%) av killarna 

från skolår 5 respektive 17 av 49  (35%) av tjejerna och åtta av 47  (17%) av killarna från 

skolår 6 valde samma svarsalternativ. Detta tyckte vi var bra. Vi tycker att det visar på ett 

moget beteende och en bra lösning på en konflikt. Men en sak som vi la märke till vara att 

killarna från skolår 6 inte lika ofta valde att säga ifrån till pedagogen. I diagram 13 kunde vi 

se att nio av 54 tjejer och två av 48 killar från staden respektive 6 av 16 killar från landet 

svarat att de aldrig blivit orättvist behandlade av en pedagog. Detta tyckte vi var positivt. Det 

som däremot berörde oss negativt var att ingen tjej från landet hade valt detta svarsalternativ. 

8. DISKUSSION 

Vi anser att vi har fått svar på vår frågeställning som var att vi ville få kunskap om barns egna 

tankar och funderingar om sin skolmiljö. Denna beskrivs ofta som konfliktfylld och 

svårhanterlig, men resultatet i vår undersökning visar att inte alla elever upplever sin 

skolmiljö på det sättet. I vår litteraturdel tog vi upp de olika skolsituationerna som vi var 

intresserade av såsom, mellan elev och pedagog, mellan elev och elev/grupp. Det finns, som 

vi visat, en omfattande forskning kring vad vuxna, det vill säga pedagoger, forskare och 
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författare ansåg angående området, men enbart en undersökning om vad eleverna själva 

tyckte. I vår empiridel fördjupade vi oss mer i skolsituationer mellan elev och elev/grupp samt 

mellan elev och pedagog, eftersom vårt mål med detta arbete var att få fram elevernas egna 

tankar och funderingar om just detta.  

8.1 De viktigaste resultaten av undersökningen 

Resultaten i vår undersökning visar att flertalet elever svarade att de jobbar bäst när det är tyst 

och lugnt omkring dem. Hela 31 av 54 av tjejer (57%) och  25 av 48  killar (52%) från staden 

respektive elva av 19  tjejer (58%) och 13 av16  killar (81%) från landet svarade så. Att 

eleverna jobbar bäst när det är tyst och lugnt omkring dem stärks av vår litteraturgenomgång, 

där vi tog upp att det i klassen kan bli oroligt kring de barn som ofta sitter och gungar på 

stolen, pillar på saker, trummar med fingrarna och så vidare. Sådant beteende upplevs ofta 

som ett störande moment av de andra eleverna i klassen och kanske även av läraren (Kadesjö, 

2001). Även i den undersökning som Skolverket (2004) har gjort angående hur elever själva 

upplever sin skolmiljö framkom det att elevernas arbetsro är relaterat till att det är lugnt inne i 

klassrummet. Detta tar även Kimber (2009) upp i sin bok. Det vi såg när vi jämförde 

litteraturen med analysen av vår empiriska del var att de teorier som pedagoger, författare och 

forskare för fram när det gäller vuxnas uppfattningar om barns skolmiljö stämmer även 

överens med elevernas tankar och funderingar i vår undersökning. 

   

Enligt den genomförda undersökningen framgår det att ett större antal elever anser att de 

arbetar bäst ensamma. Men om de måste välja, så arbetar de hellre i grupp än i par. Enligt 

Säljö (2000) så är det just ur ett sociokulturellt perspektiv, det vill säga i samspel med andra, 

som vi utvecklas och lär. Av elevernas svar kunde vi även se att de ansåg att de arbetade bra 

när de tyckte att det var kul och med ett ämne de tyckte var intressant. Enligt Sträng & 

Dimenäs (2000) ska innehållet vara så pass engagerade att gruppen blir aktiv och känner ett 

behov av att samarbeta med varandra. Lindö (1998) skrev om att det var lärarens uppgift. 

 

Utifrån den genomförda enkätundersökningen kan vi se att de flesta elever har skrivit att de 

själva anser att de arbetar bäst i klassrummet. Vi vet inte om detta beror på att det inte fanns 

givna svarsalternativ, så att anledningen till att de flesta elever valde klassrummet var att de 

inte tänkte på andra alternativ. Det kan även vara så att det sociokulturella perspektivet att 

betrakta klassrumsaktivitet inte är gångbart för att beskriva den aktivitet som faktiskt äger rum 

i skolan. Lindö (1998) skriver att det börjar bli vanligare med hemmiljöliknande klassrum. 
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Kimber (2009) påpekar även att miljön runt omkring oss påverkar oss mer än vi tror och att vi 

därför ska försöka skapa en arbetsmiljö där vi trivs och som man blir glad att komma till. Vi 

såg även att det fanns de elever som svarade att de arbetar bra i korridoren eller på en annan 

udda plats. Enligt Sträng & Dimenäs (2000) ska platsen för elevers kunskapsinhämtning 

präglas av positiva mentala och sociala faktorer.  

På frågan om det fanns någonstans på skolan som eleverna inte tyckte om att vara på svarade 

vissa elever att de inte tyckte om att vara på fotbollsplanen eftersom de där brukade få bollar 

på sig eller bli påsprungna av andra elever. Detta skriver Kadesjö (2001) om, vilket vi tog upp 

i vår litteraturgenomgång. Han skriver att en konfliktsituation kan uppstå när ett barn gör 

något som är motoriskt krävande, som till exempel att spela fotboll. Detta för att barnet kan ta 

i för hårt, röra sig för häftigt, skjuta iväg bollen åt fel håll eller inte stannar i tid och krockar 

då med de andra eleverna. Man kan säga att barnet har svårigheter med sin motoriska 

planering. De kan ha problem med att anpassa kraft, riktning och tempo efter det som de vill 

åstadkomma med sina rörelser. Kanske är det så att de svar som eleverna i denna 

undersökning gav visade att eleverna försöker undvika att vara på platser där det brukar 

uppstå konflikter av dessa anledningar. Forsgård (1987) skriver också om att vissa elever 

undviker de ställen på skolgården där leken har blivit mer av en tävling. Att vissa elever till 

och med tycker att det är en plåga. 

 

Av elevernas svarsalternativ framgick det även att toaletten var ett ställe som vissa elever inte 

tyckte om att vara på. Vår första tanke var att eleverna inte tyckte om att vara inne på toaletten 

för att vi trodde att de var rädda för att bli inlåsta eller utsatta för kränkande behandling. Men 

efter att noga ha gått igenom alla elevernas svar fick vi fram att så inte var fallet. Anledningen 

till att dessa elever inte tyckte om att vara inne på toaletten var att de ansåg att den var äcklig 

och ofräsch. Just detta skriver Höistad (2001) om. Han förklarar att det finns de elever som 

faktiskt håller sig hela dagen p.g.a. att de tycker toaletten är snuskig. Vi tycker att detta är 

bedrövande, då vi anser att toaletten ska vara lika fräsch som de övriga lokalerna på skolan. 

 

I vår enkätundersökning fick vi exempel på, då vi bearbetade elevernas egna svarsalternativ, 

att flera elever hade svarat att om de kände sig orättvist behandlade av en annan elev skulle de 

ge igen, slå personen ifråga med mera. Detta tog vi även upp i vår analys, där vi skrev att fem 

av 54 tjejer (9%) och sex av 48  killar (12,5 %) från staden respektive sju av 19  tjejer (37%) 

och sex av 16  killar (37,5 %) från landet hade svarat så. Vi tolkar detta som ett omoget 

beteende hos eleven. Detta kan vi koppla till vår litteraturgenomgång där vi tog upp hur 
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människan kan reagera i en konfliktsituation. Folkman (1998) skriver att detta kan vara ett sätt 

för barn att övervinna sin osäkerhet. Av resultaten i vår undersökning ser man tydligt att 

skillnaden mellan hur tjejer och killar reagerar när de känner sig orättvist behandlade inte är 

särskilt stor. Näst intill lika många tjejer som killar procentuellt sett, svarade att de skulle ge 

igen om de blev orättvist behandlade. Eftersom vi i vår litteratur genomgång (Svaleryd, 1998) 

gått igenom att pojkar oftast är mer utåtagerande och flickor oftast tystlåtna hade vi i förväg 

trott att det var killarna som övervägande skulle svara så. Men vi såg att det inte visat sig vara 

så, bland de elever vi frågat i vår enkätundersökning. I våra enkäter såg vi att vissa elever 

hade skrivit att de inte brydde sig om de blev orättvist behandlade av vare sig en annan elev 

(exempelvis retad, förbisedd, ignorerad) eller en pedagog (exempelvis förbisedd, utpekad, 

ingen möjlighet att påverka undervisning eller innehåll) . Detta tror vi inte är riktigt sant. 

Ingen människa, enligt vår uppfattning, vill bli orättvist behandlad av någon.  

 

I vår undersökning såg vi att det var elever som själva valde att skriva att de ansåg att de 

aldrig hade blivit orättvist behandlad av någon pedagog. Detta var ju för oss väldigt positivt. 

Ännu bättre blev det när vi läste Skolverkets undersökning Attityder till skolan i årskurs 4-6, 

som tydligt visade att de elever som hade deltagit i deras undersökning hade svarat att de 

ansåg sig bli rättvist och väl behandlade av sina lärare. 

 

Det som framgick i vår enkätundersökning var att många av eleverna skrev att de gick till sina 

föräldrar om de ansåg att de blivit orättvist behandlade av en annan elev eller av en pedagog. 

Om föräldrarna i sin tur då väljer att ta kontakt med ansvarig pedagog underlättar 

diskussionen om de sedan tidigare har skapat en bra relation. Som pedagoger bör vi så tidigt 

som möjligt ta kontakt med en elevs föräldrar när vi upptäcker en konflikt. Detta gäller både 

om konflikten uppstått inne i klassrummet eller på rasten. Den litteratur vi tagit del av pekar 

på hur viktigt det är att man som pedagog har en bra relation till sina elevers föräldrar. Enligt 

Folkman (1998) kan då pedagogen tillsammans med föräldrarna dela erfarenheter med 

varandra och komma överens om vad som behöver göras. Vissa pedagoger kan undvika att 

diskutera konflikter med föräldrar, för de är rädda att de kan vålla besvikelse (Kadesjö, 2001). 

Att kunna diskutera kring svårigheter menar vi inte ska vara ett hinder. Pedagogerna är främst 

till för att eleverna ska må bra. Även här är en god relation mellan pedagog och föräldrar en 

förutsättning för att hindra att ytterligare konflikter ska uppstå. Tar man upp problemet på ett 

bra sätt, bör förhoppningsvis inte några problem uppstå.  
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8.2 Metoddiskussion 

I vår empiriska del valde vi att göra en enkätundersökning istället för intervjuer. Detta på 

grund av att vi sedan tidigare hade erfarenheter av att vissa elever upplever det som jobbigt att 

delta i en intervju eftersom de är blyga eller inte vet hur de ska formulera sig, kanske de även 

tror att våra förväntningar på dem är stora. I en enkätundersökning kan alla elever komma till 

tals. De kan lugnt och stilla tänka igenom sitt svar innan de skriver ner det. Dessutom är de 

anonyma. I en intervju hade vi bara fått ta del av ett fåtal elevers tankar och funderingar, 

vilket hade minskat mångfalden. Anledningen till att vi valde att göra en enkätundersökning 

med inte redan givna svarsalternativ var att vi inte ville begränsa oss till ett fåtal 

svarsalternativ. Vi var ute efter mångfalden. Vi ville få veta elevernas egna tankar och 

funderingar kring problemområdet konflikthantering. Om eleverna enbart hade fått kryssa i 

redan, av oss angivna, svarsalternativ hade svaren återigen varit baserade på våra tankar och 

funderingar. En nackdel med denna metod kan vara att det kan bli svårt att dela in de olika 

svarsalternativen som eleverna gav i olika kategorier, eftersom mångfalden av elevernas olika 

svarsalternativ var stor. Vi fick inte heller möjligheten att ställa följdfrågor eller gå djupare in 

på varje elevs svar. Anledningen till att vi valde just de kategorier som vi gjorde, d.v.s. tjejer 

och killar, elever från staden respektive landet och elever från skolår 5 och 6 var att vi (1) 

ville se om vi kunde finna några likheter eller skillnader ur ett genusperspektiv, (2) om det 

fanns någon skillnad ur ett socialt perspektiv mellan eleverna som går på en skola i staden 

jämfört med de elever som går på en skola på landsbygden (3) om vi kunde se någon skillnad 

ur ett psykologiskt eller pedagogiskt perspektiv då vi jämförde eleverna från skolår 5 med 

eleverna från skolår 6. I efterhand kan vi se att vi valde kategorier som ger oss en 

överskådlighet i empirin. Genom att vi ställde upp de olika elevernas svarsalternativ i olika 

stapeldiagram kunde vi lätt och överskådligt jämföra de olika kategorierna med varandra. 

 

Vi kan slutligen konstatera att det inte var någon större skillnad på svarsalternativen mellan 

tjejer och killar, mellan elever från staden eller från landet eller mellan elever från skolår 5 

och skolår 6. Anledningen till att vissa staplar i diagrammen var högre än andra beror, enligt 

oss, på att vissa kategorigrupper innehöll fler elever än andra. Vilket vi har fått ta hänsyn till 

när vi har gjort våra jämförelser. 
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Bilaga 1 

Hur är det i skolan när du jobbar bra? 

Ge exempel inne i klassen och ute på rasten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När tycker du att det är stökigt? 
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Beskriv hur det var när du tyckte att du jobbade bra sist? 

 

Beskriv om du jobbade själv eller i grupp? 

 

Hur många var ni? 

 

Var satt ni? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns det någonstans på skolan där du inte tycker om att vara? 

 

Varför då? 
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Vad gör du om du blir orättvist behandlad av någon annan elev? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gör du när du tycker en lärare är orättvis? 


