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Ur Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad ”Hantera konflikter….” Bilaga 18a

Frågor till elever i år 2-4. Några frågor har hämtats från Höistad (1994).
Förklara/läs frågorna för den som behöver. Du ber om namn på dem som
uppfattas som ensamma eller illa behandlade för att kunna hjälpa dem.
Säg: Använd baksidan av pappret om platsen inte räcker.
Klass ………………….

Datum ……………….

1. Hur känns det att gå till skolan?
Jätteroligt

Roligt

Litet roligt ibland

Tråkigt

Berätta gärna mer, t.ex. varför
……………………………………………………………………………
2. Har du kompisar i klassen?
Många

Några

Ingen

3. Finns det någon i din klass som inte är med och leker?
Ja

Vem?

…………………………………….

Nej

Berätta gärna mer.
………………………………………………………………………………
4. Blir någon av dina klasskamrater illa behandlad (mycket retad) av
kamraterna?
Ja ofta

Ja

Vet inte

Nej

Om det är någon eller några, säg vem/vilka du tänker på.
………………………………………………………………………………
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Berätta gärna mer! Vad händer? Var?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Blir någon av kamraterna i skolan illa behandlad (mycket retad)?
Ja ofta

Ja

Vet inte

Nej

Berätta gärna mer! Vem?. Vad händer? Var?
……………………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Blir du själv illa behandlad (mycket retad) av kamraterna i klassen eller i
skolan eller på fritids?
Ja ofta

Ja

Vet inte

Nej

Berätta gärna mer
……………………………………………………………………………….
7. Hur tycker du att rasterna är?
Jättekul

Kul

Olika kul

Oftast tråkiga

Berätta gärna mer (t.ex. varför)
……………………………………………………………………………….
8. Finns det någon i klassen som brukar bestämma? Vem? Vilka?
……………………………………………………………………………….
9. Händer det att du får vara med och bestämma? ………………………...
10. Vad brukar du göra när den personen bestämmer? ....................................
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11. Tycker du att hon/han är en bra ledare/bestämmare? ……………………
………………………………………………………………………………...
12. Finns det några som brukar hänga på den/dem som bestämmer?
…………………………………………………………………......................
13. Om det är någon som inte trivs i klassen, vad kan du göra för att han/hon ska
trivas bättre?
………………………………………………………………………………..
14. Vad kan han/hon göra för att trivas bättre?
………………………………………………………………………………...
15. Om det är något mer du har att säga för att öka trivseln i klassen, skriv det
här.
…………………………………………………………………………...

Tack! Du kan skriva ditt namn här men behöver inte göra det.
……………………………………………………………

