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Bessemergymnasiet
”engagerade lärare som får en att lyssna. inte tråkiga som bara står still med en trött röst.”
”Ha engagerade lärare med förståelse och utgår från varje individ.”
”Det ska vara engagerade lärare som förstår att alla elever är på olika nivåer i sin utveckling.”
"normal temperatur i klassrummen. sköna stolar så man slipper ryggskott"
”Det ska vara en bra lärare.”
”Skolan skall vara ett redskap för inlärning.”
”På norska”
”Så som den är.”

”Liten och familjär så man har ett speciellt band med lärarna för att kunna anpassa skolgången
efter ens speciella behov.”
”Det ska vara bra lärare som är engagerade, trevliga och tydliga. Bra schema med inte för
långa lektioner.”
”Trygg och hemtrevlig. En klass jag trivs med.”
”det ska finnas en bra balans mellan individuell anpassning och vanligt form av lärande.”
”Man ska fokusera på lärandet än vad för betyg man ska få.”
”Trygg, trevlig, pedagogiska lärare, bra klass, intressanta lektioner med intresseväckande
läromedel”
”Bra lärare, inte lärare som anses vara bra bara för att de har en bra utbildning men som är
otrevliga människor. Bra lärare är lärare som är snälla, förstående, anpassningsbara och
självklart har en bra utbildning.”
”små klasser, kompetenta lärare”
”Enligt mig så är det bra som det är nu. Jag lär mig bäst av att vara i små grupper och en stor
grupp kommer bara vara negativt för mig. Lärarna ska vara välutbildade och inte bara vara
"vikarie". På min gamla skola så var det mycket vikarier så då lärde man sig mindre eftersom
de inte var kunniga inom ämnet.”
”för att jag ska lära mig så behöver skolan vara trygg, fri från mobbning, de ska finnas bra
lärare som vet vad de gör, mindre krav på oss som går i gymnasiet, man ska ha tillgång till det
man behöver, samt få mer möjligheter till att komma in på den programmet man vill ha för då
lär man sig bättre och man är mer intresserad än när man kommer in på de andra alternativen.
mindre elever i skolan, då känner man sig tryggare och de bli mindre bråk och andra saker.
”Man ska komma in på det programmet man vill för att man är då intresserad som driver en
till att studera och lära sig mycket och på ett bra sätt. Mindre krav på eleverna för det är
alldeles för höga krav som gör att man blir stressad och inte lär sig särskilt mycket. Tillgång
till utbildade lärare som inte är särskilt gamla för att förstå eleverna och kunna förklara på ett
bättre sätt och närmare dagens elever.”
”skola ska vara en plats där jag har roligt i form av lärande. alltså jag vill ha en bra lärare som
kan föra en konversation med mig och inte bara vara, nästan som en kompis fast jag lär mig
något”
”Det ska finnas bra engagerade lärare som vill lära ut hos elever. Det ska också finnas bra mat
så man blir glad”
”Jag anser att skolan ska vara liten. Detta är för att man kan ha mindre klasser med färre
elever vilket gör att läraren kan ägna mer tid åt varje enskild individ. Jag tror att med större
skolor så kommer det vara väldigt svårt att fånga upp dem som har det svårt i skolan av olika
anledningar. Saker som transport till och från skolan kan också bli ett problem om man har en
stor skola. Samma kompetens hos alla kommer heller inte vara en garanti avsett stor eller liten
skola så jag bortser från det.”
”Det ska finnas positiva, framåtdrivande och engagerande lärare. Bättre mat så man får i sig
den mängd man behöver så man orkar med dagen och håller i ett positiv humör.”
”Jag anser att en skola ska vara liten och inte ha många elever eftersom det finns dom
eleverna som inte klarar av att gå med många människor. Om en skola är mindre blir
förhoppningsvis inte klasserna lika stora vilket gör att man kan skapa ett band med läraren
samt dom andra eleverna i klassen. i en stor skola med ex. 31 elever i en klass hinner inte
läraren hjälpa alla elever samt att man inte får samma band med dom andra i klassen eller
läraren.”
"Skolan ska ha mer utbildade och kunniga lärare.
Mindre stress och krav på elever

Bättre arbetsro
Mer hjälp och stöd
Anpassning enligt elevernas behov
Mindre press på skolarbete
Tydliga information och skolledning
Mer tid att få jobba"
”Det ska vara en trygg miljö, arbetsro, bra och engagerade lärare, bra utrymme och fina
klassrum så man blir taggad på att jobba.”
”Den ska vara trygg, modern, ha bra luftkonditionering och vara allmänt trevlig. Det ska
finnas tillräckligt med plugg-rum och flera bord och bänkar. En stor tillgång till utevistelse.
Ha en bra atmosfär i klassrummen, matsalen och i biblioteket. Eleverna ska få känna sig
trygga och motiverade. Vill man ha motiverade elever bör man bygga ut eller fixa fina ytor
där man kan plugga. Flera lärare behövs också. Då lär jag mig mycket bättre.”
”inte för långa eller mycket prat från läraren på en lektion, man ska få ta eget ansvar att för att
lära sig och inte att en lärare kommer fram och börjar prata med en om olika sakerna.”
”jag ska kunna få hjälp när jag behöver det och jobba på mitt egna sett”
”Jag behöver inget speciellt”
”att hela tiden man får extra chans om man gjorde inte så bra i provet.”
”Att läraren påminner eleverna att man har nån läxa eller test lite mer och på flera sätt så att
man inte glömmer.”
”Ha en klass med få elever så man kan fokusera mer”
”I think this school is good now.”
”Fina grupprum för att studera i. mer lugna lektioner.”
”jag vill vara med en stor grupparbete och många lärare.”
”den ska vara trygg för alla och läraren där skulle vara snälla och hjälpsamma.”
”Skolan ska vara lugnt och alla måste hålla respekt till varandra. Personligt tycker jag att
skolan måste ha väggarna av lugna och mjuka färger. Det gör mig tänka på ett bättre sätt.
Lärarna och eleverna måste vara snäll mot varandra och heja varandra när de ses till exempel i
korridoren. Jag lär mig bäst när jag först tittar på någon video relaterad på ämnet och sedan
gör uppgifterna.”
”Jag vet faktiskt inte men för mig går det bra. Men de har gjort en regel där man inte får sitta
ute och jobba eller på ett litet arbetsrum för de tror att vi skolkar och det finns folk som
skolkar men det betyder inte att alla ska lida bara för att 1 person skolkade.”
"bra lärare som lärare dig på ett bra sätt. och förklara uppgiften på ett bättre sätt. och bra mat
på lunchen."
”att alla som bodde 5 år sverige ska gå in på gymnasiet”
”Med eleverna som du är på samma ålder det är lättare. Det skulle blir jobbigt om det skulle
vara en skola till alla.”
”utbilda lärare”
”inte kaos”
”Bra”
”att det ska vara många lärare i lektionen som kan hjälpa eleven om hän förstå inte”
”att man ska ha duktiga lärare”
”det måste vara tyst i Klassrummet”

”jag tror att bessemerskolan behöver inte att vara bra, för att den är bra faktiskt för att vi har
bra lärare som förklarar bra och de erbjuder hjälp som eleven behöver.”
”För att ska lära mig för bästa sätt om lärare ska förklara frågor som jag förstår inte på tydligt
sätt. o det bästa också att ska jobba själv, ge mer uppgifter på skolan o inte hemläxa det är
bäst.”
”att lärare prata inte hela lektion för att det finns några lärare de pratar hela lektion man jobbar
också det bra.”
”Roligt, bra lärare”
”Det ska vara roligt att komma till skolan, man ska ha kul. Lugn och ro. Inte så mycket teori.”
”Mindre klasser”
”Lugnt, roligt och små klasser där man kan få den hjälp man behöver med studie ro”
”Bra lärare”
”Bra. Det ska vara bra lärare som vet vad dem håller på med.”
”trevligt och man ska känna sig välkommen”
”Att ha kontakt, alltså en relation till mina lärare, läraren ska inte bara vara där för att lära oss
utan ska kunna känna igen mina kunskaper och egenskaper och liksom känna mig.”
”utbildade lärare, gratis material”
"Det ska vara bra lärare som är engagerade och vill att eleverna ska lyckas än att "det gör
inget för mig om ni får underkänt". Det ska vara bra sammanhållning i klassen så man inte
känner sig otrygg eller utanför och kanske tänker att man inte vill gå till skolan pga dålig
arbetsmiljö. Jag ser det även som en trygghet att ha alla resursstugor som jag kan gå till om
jag vill jobba ikapp eller behöver mer tid med en lärare. Även att det ska vara bra miljö som
varken för kallt eller varmt i klassrummet eftersom det kan störa koncentrationen."
"man ska ha bra lärare som hjälper eleven och inte trycker ner den bara för att man har
misslyckats i någon ämne.
”man behöver förlänga rasterna för att kunna rensa tankarna efter varje lektion."
”Jag tycker att lärare ska lära ut så som eleverna vill, eftersom det är ändå eleverna som lär sig
och inte lärarna. Därför tycker jag att sättet lärare ska lära ut ska anpassas efter eleverna. och
gärna så utbrett om möjligt, så varierande sätt som möjligt så att alla känner sig att dem får
lära sig på deras bästa sätt.”
”Jag tycker att arbetsro i klassrummet är väldigt viktigt för att kunna arbeta. Bra material till
lektionerna skulle göra allt mycket lättare.”
”Jag tycker att man ska lära ut eleverna ut ifrån deras sätt, alltså vissa tycker t.ex. inte om
genomgångar då är bättre att det finns ett annat sätt för de att få in information. För i
slutändan så är det eleverna som lär sig och alla elever lär sig inte på samma sätt. Så en lärare
kan inte lära ut en elev på deras sätt utan hur eleven vill.”
”Man ska kunna känna sig trygg i skolan och läraren lära på bästa sättet och ge oss en bra
undervisning så vi blir motiverad och vill lära oss mer (vi måste ha en stark vilja för att kunna
lära oss på bästa sätt)”
”Att vi ska ha bra lärare, och rent uttalat så att man förstå vad man menar. Trevlig klass så att
man känner inte sig utanför.”
”Bra lärare och Material till eleverna.”
”Utbildade bra lärare, hjälp ska finnas om det behövs.”
”En bra arbetsmiljö, med en inte för stor klass och helst två lärare. Detta för att det ska bli
enklare att få hjälp snabbare. Sedan skulle det vara bra om lärarna hade en fast utbildning så
det ej blir att man får nya ofta för att dem inte får jobba kvar. För mig skulle jag även lära mig

bäst om jag får så många olika arbetssätt som möjligt, alltså att jag har tillgång till att visa
mina kunskaper på olika sätt.”
”Bra. det ska vara bra lärare.”
”bättre lärare och ren uttalade svenska så eleverna kan förstå vad lärarna säger. alla elever ska
behandlas jämnt. bättre lokaler med bra värme. oftast så finns det lokaler som har dåligt luft
för att de har inte fixat och säger att de kommer o fixa det om ett år. några lokaler luktar
dåligt. kortare lektioner för att man orkar inte sitta för långt. lärarna MÅSTE lyssna på
eleverna. utländska lärare ska inte vara vara/göra utvecklingssamtalen för en utländsk elev om
de är från samma land.”
”Jag tycker att klassrummen ska vara stora och att man ska ha möjlighet att jobba på andra
ställen i skolan så att man slipper sitta i klassrummet hela tiden, det är ändå vårat ansvar att
jobba eller inte. Jag tycker också att lärarna ska uppmana eleverna att man ska anteckna det
lärarna säger under genomgångar så att man kan gå och kolla på vad man jobbat med inför
prov. Jag lär mig också bäst när lärare går genom vad vi ska jobba med och förklarar sakerna
istället för att man själv ska läsa, till exempel, en lång text. Jag tycker också att man ska ha
längre sovmorgnar så att man har energi för dagen.”
”Den ska vara bra och trevlig. Med trevlig personal, stor skola med mycket saker att göra,
många enskilda rum man kan jobba i och bra lärare. Det ska finnas många fönster så att man
kan se dagsljuset och mycket luft inne på skolan så att det är varmt på vintern och kallt på
sommaren.”
”Jag föredrar små skolor då lärarna får mer tid till varje elev, det blir bättre sammanhållning.
Jag tycker verkligen inte att dem ska lägga ner alla skolor på landsbygden, det är jättejobbigt
att åka buss varje morgon till skolan. Jag tycker inte att alla unga i lågstadiet som inte har
föräldrar som kan skjutsa sina barn till sandviken varje dag ska behöva ta bussen själva.”
”Liten”
”liten”
”Liten”
”liten”
”har bra lärare”
”lugn, rolig och fräsch”
”Att man får hjälp när man behöver och att man trivs i skolan där man går och mår bra”
”Tyst”
”Bra”
”bra lärare, bra miljö att jobba i och bra vänner runt om.”
”mycket filmer”
”Anpassad till alla. Mindre dötimmar i skolan”
”Den ska vara anpassat till alla som behöver hjälp och som har svårt att lära sig”
”Rättvis, bättre kunskapskrav då dem är väldigt höga nu. Inte för långa lektioner/dagar då
man inte orkar det varje dag. Jag tycker dem borde ändra regeln för busskort. Jag bor i
björksätra och går på bessemerskolan men det är alldeles för långt för mig att orka gå och jag
kan inte kliva upp tidigare på morgonen. Gratis busskort för ALLA elever. Då tror jag fler
börjar gå i skolan”
”Den ska vara bar utrustad med sköna stolar, bord som inte är slitna och går att reglera då de
annars blir ojämna. Det ska finnas bra möjligheter till grupprum och så ska det finnas lärare
som vet hur de ska göra för att lära ut på rätt sätt. Idrottslärarna ska vara bra och INTE
favorisera utefter vilka elever som sportar mycket.”

”sköna stolar. lärare ska visa att de bryr sig om ämnet som de har.”
"Bra lärare som inte kränker oss elever och som inte gör skillnad utifrån kön, sexuell
läggning, kultur osv. Bra klassrum med sköna stolar och bra material till arbeten vi gör."
”Bra lärare, det ska vara kul att komma hit och lära sig, stolarna är inte s sköna att sitta på och
där med får man ont i ryggen och då är det inte så kul.”
”Många utbildade lärare, bra skolmaterial, bra arbetsmiljö (i form av böcker, datorer, bra
ergonomi i klassrummen!!!) Stressen måste dämpas och flera dagar mitt i terminen för att
släppa arbetet och ha kul. Avslappning.”
”Lärarna ska vara utbildade så att man vet att man får rätt fakta. Det ska vara tyst i
klassrummen. Det ska finnas extralärare till de människor som behöver de så att alla kan sitta
och jobba och fokusera.”
”Bra lärare och extra lektioner.”
”Den ska ha bra utbildade lärare och eleven ska få vara med och bestämma hur skolgången
ska vara.”
”Bra lärare, bra skolmiljö och bättre klassrum”
”Tycker att lärarna ska bry sig mer. tex är det lättare att skita i grejer om ingen lärare bryr
sig.”
”Inte så täta scheman, man ska ha tiden att vila sig mellan lektionerna. Alla lektioner ska
variera och vara sysselsättande. Inte bara stillasittande.”
"Det ska vara att vi tar mer tid på när vi tar en moment, bättre material, att läraren ska ge stöd
och mer tid till eleverna som känner svårighet.”
”Att eleverna ska få fritid, reor eller nånting roligt att göra."
”att börja lite försent”
”Tycker att lärarna ska bry sig mer. tex är det lättare att skita i grejer om ingen lärare bryr
sig.”
"uppgifter måste vara mindre för att bli bättre på lektionerna, lärarna måste planera om
provtid för att det stressar många elever."
”Att man ska ha bra lärare, undervisa elever på ett bra sätt så att man förstår.”
”Det ska vara bra lärare”
”Att man ska kunna ställa frågor.”
”Att ska ha bra lärare och att man ska kunna ställa frågor.”
”Skolan ska ha lärare som vet hur de ska lära ut och förstå hur man lär elever på olika sätt.
Vissa tar in information på andra sätt än andra och det är då viktigt att läraren kan anpassa sin
utbildning.”
”Att lärarna ska ej va stränga och ge oss lite fritid för att vi pluggar hela tiden och har ej så
mycket tid för oss själva.”
”bra vänner, bra lärare som har intressanta genomgångar och lektioner”
”Lärarna måste lära eleverna på olika sätt för att vi ska förstå ur olika synpunkter.”
”Att lärare ska motivera oss att få bättre betyg och inte trycka ner oss.”
”Skolan ska erbjuda olika hjälp och olika sätt för att lära eleven. Om en elev misslyckas ska
läraren motivera de att kämpa på.”
”Mer varierande utlärningsmetoder.”
”Inspirerande, intressant, rolig”
”Rolig och hård på samma gång. Seriös men samtidigt förstående”

”Att det ska finnas olika sätt till undervisningar.”
”Skolans lärare ska vara bra på att förklara, förstående och likabehandlande. Skolan i
allmänhet ska veta vad den gör för att man ska kunna jobba bra.”
”Det ska vara en skola där elever har stor makt över att beslut om ett prov till exempel.”
”Inte för många lektioner per dag för då kommer hjärnan inte förstå allting.”
”Att repetera de föregående genomgångarna. Att ska ha mer grupparbete och diskussion
mellan eleverna för att hitta bra lösningar eller svar.”
”Funkar fint som den är”
”Som den är idag”
”Som det är nu”
”Bra lärare och inte för stora klasser, bra med hjälp”
”Allt som är positivt. Inge mobbing. Det ska finnas arbetsro.”
”Lärare som tycker att deras ämnen de lär, så deras energi kan spridas vidare till eleverna”
”Inte allt för mycket folk så att lärarna hinner med att lägga ner tiden på alla de eleverna som
finns där.”
”anpassningsbar för eleven, lärare med bred utbildning ska finnas på skolan så att allt fler har
chans till en större och bredare utbildning i framtiden.”
”Lärarna ska hinna med att hjälpa de elever som behöver hjälp.”
”Bra lärare, bra föreläsningar och redskap för att jag ska kunna lära mig på ett bra sätt.”
”för att jag ska lära mig på bästa sätt måste skolan ha, bra lärare, och även bra redskap för att
jag ska kunna lära mig”
”få i klassen. mellanstor skola. bra utbildade lärare. bra med resurser.”
”bra lärare, arbetsro, många genomgångar”
”Små klasser, samma klass hela tiden. Lärare som är trevliga och inte som dömer en.”
”Läraren ska ta sitt ansvar och ha många genomgångar så att man hela tiden påminns om det
man lär sig just då.”
”Bra klasser med inte alls för många elever i dom, bra lärare som förklarar och lär ut bra och
tar hänsyn till det stöd som eleven behöver.”
”Skolan ska vara trygg och man ska känna sig välkommen. Det ska vara bra lärare som man
litar på och kan fråga om man behöver hjälp eller om man vill prata om något annat.”
”Det ska vara en lugn miljö och alla ska känna sig trygga med varandra. Det ska finnas
arbetsro och man ska vara målmedveten och vara positiv till det man gör.”
”För att jag ska lära mig på bästa sätt så behöver jag en skola i min närhet så att jag har bra tid
över till min fritid så jag hinner återhämta mig till nästa skoldag så jag kan jobba på ett
produktivt sätt. Såklart ska det vara kompetenta lärare men antalet elever kommer ju inte
minskas med en storskola så det lär ju fortfarande vara lika antal lärare så en storskola skulle
inte göra att lärarna blev bättre.”
”jag tycker att skolan ska vara som nu uppdelad på olika ställen men att man kanske borde
lägga ner lite mer tid och pengar på skolan eftersom att det är ju barnen som är vårt samhälles
framtid så vi borde ge dom så bra förutsättningar.”
”liten, det ger en lättare chans att få hjälp under och efter lektionerna. Lärarna kommer kunna
skapa en bättre relation till eleverna vilket gör att som elev kommer kunna respektera läraren
bättre och ta emot dennes kunskap.”

”Den ska ha en tillräckligt trivslig miljö och man ska inte känna stressen med skolan, man vill
ha det nära till skolan så att det inte tar en evighet att komma hem, man vill inte va i en stor
skola för det kommer bara fixa massor av mobbningar och annat. Man vill ha bra lärare som
kan svenska så man kan förstå dem.”
”ta bort rasister”
"Små skolor är det bästa, då man blir mer som en sammanhängande klass.
Att ha en stor stor skola är idiotiskt. Hur kan vuxna fortsätta förstöra vår framtid! Fråga barn,
skulle de vilja gå i en stor skola? NEJ!
En stor skola kommer försämra. Rökning och snusning som redan är ett stort problem
kommer spridas till fler genom att alla är på samma skola. Mobbning, en blir utsatt.
Kommer bli en stor minskning på barn som går eller cyklar för att de blir för långt för många.
Så bussar ökas, och antalet bussar lär bli fler.
Barn som redan tycker de är jobbigt med många elever blir utsatt. Paniken för dem blir större.
Hur fan kan vuxna tycka detta blir bättre? Skrämmande. Ser framemot att se Sandviken som
ett läskigt samhälle där stora gäng gör fel grejer. Skrämmande idé."
”det ska finnas mycket lärare som kan hjälpa mig”
”Att man kan få extrahjälp om det behövs och att tex om man är sjuk och missar en lektion så
kan dom lägga ut nånstans eller få ett papper så man vet vad man har missat.”
"Lärare som försöker hjälpa en fullt ut, inte bara lägga allt ansvar på eleven för alla människor
klarar inte av att lära sig själv, ta in information eller hänga med på lektionerna. En lärare ska
vara sträng men samtidigt snäll och förståelig mot eleven. Tydliga genomgångar på lektionen,
förklara extra om vissa inte förstår."
"jag tycker det ska vara flera mindre skolor. för om det bara finns kanske en eller två, tänk
alla som inte klarar av att det är mycket menisker alla som lider av psykisk ohälsa. barn som
har tex adhd ska man ha en massor med elevassistenter istället för att många inte klarar av
mycket människor stora sociala tillställningar.
jag tror att det inte kommer bli bra att göra en eller två stora skolor. jag som individ skulle
aldrig klara av att gå på en skola med flera hundra, kanske tusen personer på en skola. tänk
klasserna dom kommer bli stora och alla vet att stora klasser blir stökiga klasser.
hur tänker ni egentligen. detta kommer inte bli bra ni måste tänka på alla och inte bara de som
kanske mår bra och inte har psykiska besvär. det finns faktiskt dom som mår väldigt dåligt
men de måste ju gå i skolan det är skolplikt i sverige, hur har ni tänkt när det gäller sånt?
ska de behöva vara hemma bara för de inte klarar av att vara i skolan för det är för mycket
folk.
så snälla gör inte en eller två stora skolor för jag tänker inte sätta mina blivande barn i dem för
det skulle inte gynna dem för att om det är för mycket folk hur har ni tänkt att ni skulle kunna
hjälpa alla det kommer bli ännu fler barn som inte får hjälp ännu fler barn som kommer lida
av psykisk ohälsa. tänk efter en extra gång snälla."
”att det skulle finnas många lärare som kan hjälpa oss”
”att det ska vara bra lärare och lärarna ska kunna utveckla sig för att eleverna ska kunna läsa
sig på bra sätt och kunna få mer hjälp.”
”Jag tycker alla lärare och skolverket ska prata med varandra och kunna försöka lösa
problemet. För att när man går i 7an, 8an så har man bra betyg men när man går 9an så blir
det lite konstigt och inte få betyg som man har önskat sig att få. Utbilda er så bra som
möjligt.”
”Att det ska vara mer vikarie och bra lärare.”

”För att jag ska lära mig på bästa sätt måste lärarna vara tydliga med vad vi ska göra under
lektioner och när vi har prov, tillexempel. Även använda sig av olika metoder eftersom att alla
lär sig på olika sätt, tillexempel film, skrivuppgifter och läsning.”
”snälla lärare, arbetsro, bra miljöer”
”Det ska vara bra utbildade lärare som ser eleverna utifrån deras behov. Har tidigare upplevt
att lärare fokuserar på elever som det går bra för och glömmer bort de som har det svårt.”
”jag tycker att det ska finnas gratis choklad maskiner i skolan.”
”Den ska vara bra utbildade lärare på alla lektioner så eleverna förstår saker under
genomgångar osv.”
"1- att det ska stort med många lärare som lärt sig på samma sätt.
2- att det finns möjligheter och få extra hjälp om det behövs.
3- att man kan träffa med många olika människor på samma skola, så att man kan diskutera
vad har man lärt sig."
”att ha flera lärare.”
”använda läromedel när dom lär oss något och allt ska inte gå för snabbt för att vi hinner inte
lära oss. Långa lunch tid och raster.”
”Lugn och ha många resurser för extra hjälp. göra det bästa för eleverna”
”Den ska vara strukturerad och lite för då känner man sig bekväm.”
”Arbetsro och en trygg arbetsmiljö med skoluppgifter anpassade efter min förmåga”
”Förstående”
”Engagerade lärare, bra klass”
”Mindre skolor är oftast mindre klasser. Mindre klasser gör att man får mer hjälp av lärare
och då hinner man lära sig mer.”
”Mindre klasser eftersom då kan man få mer hjälp utav lärarna. Det blir även mer studiero och
man hinner göra mer på lektionerna.”
”Bra lärare, inte för stor klass, roliga lektioner”
”Bra lärare, extra stöd, bra material, lugn och ro, mer grupprum”
”Man ska gå igenom ämnen man låter eleverna jobba självständigt”
”Det ska finnas bra lärare som förstår elever på ett bra sätt! Förstår hur elever tänker! Skolan
ska vara stränga angående plugget! Men samtidigt lite frivilja”
”allt är bra”
”Som det är nu”
”Allt är bra”
”Trevlig och lugn miljö, Anpassade krav beroende på elevs förmåga, Ingen under eller över
prestation”
”bra lärare och bra skolmaterial”
"Det ska vara lugnt i klassrummet.
extra resuser/ lärare.
uppgifterna ska vara anpassade för varje elev."
”flera lärare behövs”
”Bra lärare bra lunch”
”den ska vara mycket lektioner, men mycket självständigt. Jag tycker det är bra som det är.”
”Det ska finnas tillgång till bra arbetsro och engagerade lärare.”

"Bra lärare
bra lunch
långa raster
allt redan bra"
"Liten skola. Att man utvecklas, att man jobbar framåt"
”Lärarna ska vara engagerade i sitt arbete, vilket innebär att lärarna ska kunna hjälpa till
eleverna vid nöd och inte bara säga att man ska "läsa i boken" eller kolla upp på webben. Vi
har liksom lärare för en anledning och inte att datorerna eller böckerna som våra mentor.”
”Jag lär mig bäst när det är arbetsro i klassrummet. Lärare ska vara positiv, ambitiös till att
lära och stödjande.”
”Bra”
”Tycker den är så som jag behöver!”
”Bra”
”Mycket finare invändigt och bättre lärare (vissa).”
”Mycket eget ansvar”
”bättre utbildade lärare som förklarar uppgifterna. Kortare skoldagar”
”tyst, isolerad och inga andra elever i närheten.”
”Lärare med hög kompetens och kunskap skall motivera och hjälpa mig i min inlärning via ett
pedagogiskt tillvägagångssätt.”
”Bra legitimerade lärare som är engagerade i sitt arbete. Ska finnas tillgång till extra hjälp, om
det behövs.”
”Mindre instuderingsfrågor. Tydliga betygskriterier. Inte samma sak varje lektion, lite
variation i uppgifter osv.”
”För att jag ska lära mig på ett bra sätt krävs det bra och kunniga lärare.”
”Den ska vara trivsam och man ska ha tillgång till olika typer av grupprum. Att få sitta i
grupprum skapar bättre arbetsro och man kan lättare fokusera på skoluppgifter.”
”Det ska vara en bra miljö som man trivs i. Det ska vara bra lärare som visar att dom vill lära
och undervisa oss elever.”
”Bra”
”bra”
”pedagogisk”
”Pedagogisk.”
"Sätta på värme (eller höja den om den nu är på) då jag och mina kompisar fryser konstant
varje dag i skolan.
Mer engagerade och bättre lärare som vill att alla elever ska nå sitt mål betygsmässigt. Jag
anser att en del lärare inte tar ansvar utan bara skickar ut uppgifter utan att ge oss den kunskap
och hjälp vi behöver."
”Lär mig på det sätt som jag behöver just nu så inget lär ändras där.”
”Den ska vara en lugn och trevlig arbetsmiljö. Även att lärarna ska ha tid med alla elever.
Skolan ska även vara en trygg miljö där alla vägar visa sin sanna personlighet och inte bli
dömda utifrån den.”
”Det ska finnas bra lärare som förstår elever på ett bra sätt! Förstår hur elever tänker! Skolan
ska vara stränga angående plugget! Men samtidigt lite frivilja”
”inte en jättestor skola och det ska vara rätt så lugnt i klassrummet, jag skulle inte heller vilja
ha så stor klass då jag ogillar att ha människor bakom mig.”

”Jag lär mig bäst när ljudnivån är låg och jag får koncentrera mig på det jag arbetar med.
Läraren har också mycket med att göra hur mycket man lär sig för en bra lärare gör det roligt
att lära även om det inte är ett jätteroligt ämne.”
”Vi ska få all hjälp för att kunna få betyg i skolan. Jag lär mig bäst genom egna arbeten eller
grupparbete. Prov är alltså inget som jag lär mig av.”
”inte så stora klasser skulle vara bra om man kunde ha fler lärare så man hinner få hjälp under
lektionen.”
”inte så mycket teoretiskt och mer fysisk”
"mer praktiskt, mindre teoretiskt, bättre lärare"
”Bra miljö, bra lärare”
”Inbjudande, de ska tänka på placeringen av raster och luncher så att man ha energi för
dagarna. De ska vara trevliga lärare och bra planerade lektioner.”
”Att skolan ska ha bra miljö, det ska finnas tillgång till mindre grupprum så man kan sitta där
och arbeta om man behöver arbetsro”
”det ska vara trivsamt och en bra miljö med lite nyare och renare klassrum”
”Strukturerad med en tydlig plan för hur terminen ser ut. Genomgångar innan varje nytt arbete
och specifika uppgifter för att få mer tydlighet. Då anser jag att man jobbar som bäst eftersom
att man då vet vad man ska göra.”
”Jag vill känna mig hörd. Jag vill att lärare ska visa att de ser mig, att mitt jobb inte bara är
något som bara bedöms utifrån en mall, när jobbet är klart.”
”jag tycker att det är viktigt att vi har bra lärare som är beredd att ge 100% i att lära oss utan
att bli irriterade på om vi frågar saker. För jag själv har stor respekt för lärare och jag har
märkt att om jag har en bra lärare i en kurs så blir mina betyg bättre. Alla elever har olika
metoder för att lära sig lättast och om lärare tillåter oss att använda dom metoder vi lär oss
bäst på te.x läsa, prata, diskutera, uppgifter så kommer elever nog lära sig på bästa sätt.”
”lärarna ska ha tid för alla elever.”
”Bra miljö, bra lärare”
”Lärarna ska undervisa på ett bra sätt dessutom ska värmen vara bra”
”det ska vara bra lärare”
”Bättre läraren och att läraren inkluderar eleverna i dem olika valen och besluten som tas”
”Förståndiga lärare som kan lära ut saker på ett lätt sätt så att eleverna förstår det”
”Flera utbildade lärare.”
”Lärarna ska ha bra utbildning, kunna utbilda sina elever på ett bra sätt och ha tålamod.
Lokalerna ska vara bra och det ska finnas värme så man inte fryser.”
”Behöver en bra lärare som kan förstå elever. Material som är anpassade.”
"Skolan ska vara en trivsam plats där man trivs och inte är orolig för att gå dit. Den ska inte
vara för stor men inte heller för liten. Det ska vara lugnt och inget stök i korridoren. Vi ska ha
bra material i skolan"
”Mer lärare och stöd på skolorna.”
”skolan ska vara lugn, miljön ska vara bra. inte många elever i klassen”
”Det ska finnas arbetsro, grupprum hjälper med det. Det ska finnas utbildade lärare. Det ska
vara varierande sätt att lära sig på, t.ex. många studiebesök.”
”utbildade lärare som är trevlig och har många erfarenheter som kan dela med sig om. gillar
äventyr. att man gör något roligt varje år och gör mycket grupp arbete.”

”För att en skola ska vara bra då krävs bra läraren som har kunskaper om hur man ska
undervisa på ett sätt som passar alla, fler lärare som kan hjälpa alla elever. Bra arbetsmiljö
och utredning i skolan. alltså det ska vara bra belysning, temperaturen i lokalerna, ljudnivån
osv. Stolar i min skola gör ont i ryggen, min skola är så kall att man behöver ha sin vinter
jacka på under rasten och på lektionen om man får och det att det blir nästan omöjligt att
kunna sitta och plugga eller skriva uppgifter.”
”Temperaturen i skolan. Det är oftast kallt i skolan och man inte kan koncentrera sig på
lektionerna om det är kallt. Det ska vara inte så många elever som äter lunch samtidigt
eftersom man hittar inte plast i matsalen ibland.”
"- Att jag kan känna att läraren inte favorisera elever och behandla alla likadant oavsett om t
ex en elev inte lyssna.
- Inte gå igenom massor under en lektion som sedan kommer göra prov t ex en vecka efter.
- Jag lär mig rätt bra när man få göra praktiska saker på lektionen och inte sitta i en timme och
bara skriva.."
”För att elever ska lära sig bäst så behövs bra och utbildade lärare. Miljön, lokalerna ska
också vara bra så att man trivs och på så sätt också får studiero till sina studier.”
”Utbildade lärare med erfarenhet, lärare som skapar intresse hos eleverna, lärare som ser till
individen och ser styrkor och svagheter och hur man ska kunna utvecklas, tydliga regler så
man får arbetsro”
”Jag tycker att skolan ska vara både teoretisk och praktisk. Jag går ett yrkesprogram där det är
mycket praktiskt och jag har lärt mig mer nu än vad jag gjorde i grundskolan!”
”Som det är nu”
”Mycket föreläsningar och mindre uppgifter”
”Som den är idag”
”bra lärare”
”Den ska vara bra.”
”trevlig bra mlijö”
”slutar i år så”
"Utbildade lärare små klasser"
”bra”
”Att det är bra lärare på skolan och att dom är utbildade på sitt område som dom ska ha.”
”samma som nu”
”Lugn och bra miljö, med bra lärare som undervisar på rätt sätt. Det ska finnas en tanke till
NPF elever (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) och inte bara att man menar att dem ska
gå IM eller att dem ska sättas in på särgymnasie. jag tycker att det verkligen måste bli en
bättring då det är så många som har grova funktionsnedsättningar utan att det behöver synas
utåt.”
”inte så mycket elever, små grupper så att läraren hinner med allihopa. hinner hjälpa alla, dom
som har svårt kan få mer hjälp. stäng inte små byarna. det blir för mycket barn i huvudbyn.
det blir svårare för barenen som bor ute i byarna dom lär kliva upp tidigare för att ta sig in till
skolan. det tar längre tid för att dom ska komma hem så hella deras dag blir mycket längre en
dom andras och det kan göra att dom inte orkar hålla på med deras olika sporter. det kan
också göra att föreningar i byar lär lägga ner för barn inte orkar hålla på nå mer. barn ska få
vara barn dom ska ha möjlighet att leka på raster göra roliga saker och inte bara titta ner i
asfalt eller betong. skolorna ska kännas som hemma inte som ett fängelse. idag är alla skolor i
tex sanviken så betong, asfalt kost träd typ, grus. man ska ha en gräsmatta där barn kan leka
där barn kan spela fotboll träd dom kan klättra i en stor gård att springa på.”

”Rolig, välkomnande. Ha läromedel som lockar och gör en nyfiken.”
”Ren, fräsch och”
”Ha bra utbildade lärare som gen en förutsättningar för att kunna bli det man vill i framtiden.”
”Jag tycker att natur borde få gratis kaffe. Detta är extra viktig för oss att prestera på hög nivå
och dessutom så har industrilinjen gratis kaffe. Eftersom vi lever i ett "jämställt" samhälle så
borde vi också få gratis kaffe.”
"Skolan ska vara tryggt och lärorikt. Att lärarna är behöriga och vet vad dem lär ut. Lyssnar
på elevernas åsikter och uppmuntrar dem at jobba på bästa sätt."
”Jag tycker att vi på bessemerskolan förtjänar en kaffemaskin eftersom det blir dyrt i längden
att köpa en kopp för 10kr varje dag.”
”Inte för långtråkig, intressant och bra mat så man slipper vara hungrig.”
”Den ska vara intressant och lärorik.”
”En skola ska vara bekvämt att vara i för att kunna lära sig.”
”Lärorik och rolig. Den ska vara intressant och det ska finnas bra utbildade lärare. Man ska
inte dela ut läxor utan istället göra allt under skol tid.”
”med bra lärare och med bra utbildningar där man lär sig på sitt eget sätt.”
”Det ska stödja dig men också tillåta dig att lära dig på sätten du trivs bäst med.”
”Man får den hjälpen jag behöver och att lärarna förklarar på ett sätt som man förstår.”
”Bra lärare som är engagerade i eleverna och sina ämnen. Gratis fika. Bättre skolmat.”
”man ska kunna vara sig skälv utan att andra lägger sig i vad du gör och Ha bra miljö i
klassen-”
”För att jag ska lära mig på bästa sätt tycker jag att skolan ska ha bra lärare. Lärarna ska även
hålla sig till ämnet de lär ut.”
”jag tror att jag skulle lära mig på ett bättre sätt om skolorna har tillräckligt med resurser och
att skolan skulle ha fler extra lärare som hjälper elever som behöver hjälp”
”För att jag ska lära mig på bästa sätt behöver lärarna vara utbildade och trevliga, uppgifter,
prov och läxor behöver vara strukturerade och det måste vara tydligt VAD man ska göra till
NÄR.”
”skolan kan börja med att renovera möblerna och andra saker i skolan. man bör också göra det
tryggt i skolan att man har alternativ av mat, cafeteria mat/drycker osv.”
”jag tycker för att lära sig måste man ha ett lugn plats och bra lärare så att kan lära på bästa
sig.”
”Lärarna ska vara trevliga och erbjuda den hjälp som behövs. Arbetsron ska uppehållas så gott
det går”
”För att jag ska lära mig på bästa sätt ska skolan ha utbildade lärare som har koll på vad de
gör. Det ska vara trevliga miljöer i skolan med ljusa och fräscha lokaler och många grupprum.
Det ska inte vara så mycket läxor och hemarbete, och man ska känna sig trygg i skolan.”
”För att man ska lära sig på bästa sätt så måste man hitta roliga arbetssätt för det gör att allt
blir mycket enklare att ta in. Man måste även ha utbildade lärare som har koll på vad man ska
göra.”
”Genom att lärare förklarar allt på tavlan och inte skriva vilka sidor ska man läsa och lösa
själv, DVS att lärarna förklarar och inte bara självarbete. Skapa läxhjälp lektioner för att
hjälpa elever som behöver för att försätta sina studier.”
”Bra”
”Bra lärare, inte så stor klass, att få hjälp med det man behöver, inte för långa lektioner”

”man ska trivas, trevlig miljö bra lärare en bra mängd i klassen få hjälp om man behöver det.”
”bra mat, bra tider att börja och sluta, bra lärare, bra hjälpmedel”
”jag tycker att den ska fortsätta som den är för tycker det är bra så”
”Alla behandlas lika, jag ska få hjälp om jag behöver,”
"bra mat
hårt men rättvist
stängare lärare"
”Trygg rolig och väldigt informativa.”
”kung”
”skolan ska ha utbildade lärare och en bra gemenskap och bra teknologiska hjälpmedel.”
”Genom praktik och genomgångar, kanske lite läsning när det kommer till att lära sig fakta
kanske”
”Skolan ska ha bra lärare med bra utbildning och den ska ha bra teknologiska hjälpmedel.”
”jag tycker att skolan ska ha kortare lektioner och en lektion som man måste gå för att göra
saker man inte har hunnit med”
”inte enligt kommunens förslag, intergrationen kommer skapa kaos på en större skola då dom
olika bakrunderna till stor del kommer frysa ut varandra om det inte sköts fruktansvärt bra,
vilket det inte gjort under mina år, och enligt statistik är det brist på behöriga lärare, jag skulle
tro att mönstret inte kommer att ändras speciellt mycket och sammanfattningen av detta är att
det troligtvis kommer bli ett enda stort kaos. stor tumme ner till förslaget.”
”Vet inte.”
”jag vet inte, de blir som de blir”
”det ska vara bra lärare och bra lokaler med bra ljus och ventilation.”
”Då som den är just nu fast mer praktiskt.”
”bra lärare”
”Det ska vara bra lärare som kan lära ut, och dom ska kunna sin grej.”
”inte för stora klasser och bra hjälp när det behövs”
”bra miljö, bra och roliga lärare och man ska känna sig trygg”
”Det måste vara bra lärare som lär ut på ett bra sätt och även en bra miljö så man mår bra av
det.”
”Bra utbildade lärare.”
”Jag har hellre bra lärare och taskiga lokaler, än bra lokaler och taskiga lärare. Jag tycker
också att lärarna ska ha lite humor.”
”Det ska vara bra lärare med humor och undervisar bra. Det ska inte vara en stor skola.
Kommer bli för många elever på samma ställe samtidigt.”
”Man måste ha en dator och läraren ska vara rolig att lyssna på annars tappar jag fokuset och
börja tänka på annat. Det ska också vara fina lokaler som man vill vara i samma med en skola
den ska man vilja gå in i.”
”bra lärare och fräscha lokaler. det ska inte vara en stor skola för då blir man inte sedd och får
ej samma kontakt med lärarna som om man går på en mindre skola. sen hade det blivit kaos
om alla hamnar på samma ställe mycket mobbing osv.”
”Fräscha lokaler, bra lärare, jag tycker ej att man ska gå i en stor skola för att då blir det för
mycket liv och kaos, och man blir ej sedd som elev.”

”det ska vara frächa lokaler och bra lärare. små grupper.”
”det ska var fräscha lokaler och bra lärare. det ska inte vara så stora klassen så att läraren har
tid att hjälpa alla”
”jag måste ha roligt samtidigt som jag lär mig, roligt/skämtsamt med klasskamraterna och
lärarna. man ska ha små klasser så att alla elever syns, och så att lärarna har tid att hjälpa alla
elever som behöver hjälp.”
”Skolan ska vara utrustad med bra lärare som lyssnar på vad eleverna verkligen har och säga.
Man måste ha tillgång till flera olika alternativ till utbildningen. Man måste ha lärare som
verkligen kan utbilda på mer än ett sätt. Skolan ska ha tillgång till att man får gå iväg om man
verkligen har svårt att vara i stora grupper.”
”Man ska ha bra lärare som är duktiga på att lära ut och inte ha någon jätteskola där alla går i
stora klasser och inte hinner få hjälp. Små skolor med små klasser gör att det blir lugna
lektioner och alla hinner få hjälp och jag personligen lär mig bättre när det är lugnt och tyst.
Så mindre skolor är bättre än större tycker jag.”
”bra lärare bra arbetsro”
”lugn o Bra sick”
”Utbildade lärare”
”Utbildade lärare”
”koncentration, bra utbildade lärare”
”Som den är”
”den ska vara snygg och bra och göra så att man känner att man vill lära sig någonting i
skolan.”
”den ska vara omskött och trygg”
”Mestadels utbildade lärare och att skolledningen lyssnar mer på eleverna.”
”Den ska vara välkomnande och hjälpande så jag kan prestera på bästa sätt.”
”bra arbetsro och lärarna ska alltid finnas om man behöver hjälp med något som man inte
förstår.”
”Ha utbildade lärare och inte för stora klasser.”
”Mestadels utbildade lärare som är där för att hjälpa till på ett enkelt sätt”
"ta ett samtal med var och en elev och där med skapa lite förstånd om hur elevens utveckling
har varit tidigare, som till exempel lässvårigheter eller skrivsvårigheter. eller också om hur
eleven har växt upp i olika förhållanden."
”Den ska vara öppen för alla och man ska inte känna sig att det är tråkigt i skolan. Mer saker
att göra på raster så att det finns roliga saker att göra.”
”Det ska vara bra arbetsro och läraren ska ju alltid finnas där för alla elever.”
”att man ska ha flera lärare så man får hjälp så snabbt som möjligt”
”Den ska vara trygg så att man fokuserar på utbildningen istället för att vara orolig och rädd,
det ska vara kvalitet på lärarna och ha bra fungerande läromedel”
”jag tycker att de borde vara bättre och motiverad lärare”
”fräsht och bra lärare”
”Fräsch och bra varmt”
”Lärandet är upp till eleven”
”Rolig att gå till”

”Välkomnande”
”att lärare hjälper elever”
”vara bra”
”Börja senare, bättre möbler,”
”man ska känna sig trygg”
”engagerade lärare. bra skolmat”
”det ska vara motiverande, fräcsht, bra arbetsmijö.”
”Om lärarna hade mer tålamod, lärde ut bättre och mer välkomnande hade det varit bättre.”
”mer utbildad lärare. jag älsakar historia och tycker att det skit rolig, men det är så jädra
tråkigt när en outbildad lärare ska ba stå där och snacka som en 100 år gammal gubbe.”
”Bättre relation till lärarna”
”Lärare ska försöka skapa ett band med eleverna för det ger motivation om man har en lärare
som man gillar. Lärarna påverkar lärandet jättemycket. Inte för långa lektioner, och om man
måste ha en lång lektion så behövs raster mitt i lektionen.”
”Jag tycker att det borde finnas fler speciallärare som kan ge folk extra hjälp. Man bör även
ha mer extramaterial t.ex. scanner-möss för folk som har det extra svårt med vissa saker.”
”Först och främst är det viktigt att skolan är fräsch och bra rustad så att man får en bra
arbetsmiljö. Jag upplever att gymnasieskolor är bättre rustade än grundskolor speciellt 7-9.
Lärarna är också viktiga, de ska vara utbildade och ta hänsyn till alla elever och kunna
individanpassa arbetet så alla får den hjälp de behöver till de bästa betygen. Också att man ska
kunna ha en mer vänskaplig relation med lärarna vilket leder till ökad trivsel och högre
motivation. Nu för tiden känns det mer som att lärarna distanserar sig och är noga med att ha
en lärare och elev relation. Lektionerna blir så mycket roligare när man har en lärare som man
lärt känna på ett djupare plan och man kan ha roligt samtidigt som man lär sig.”
”Lärare som är kapabla till att lära ut på ett sätt som fungerar för alla elever och kan ge ut bra
material och läromedel till skolämnena. Lärare som kan motivera eleverna till att vara med på
lektioner och arbeta på ett bra sätt. Skolan ska kunna hjälpa med den stressen som elever
känner när det gäller t.ex. prov eller liknande.”
”Det ska vara tyst i klassrummet och läraren ska kunna hjälpa dem som behöver mest hjälp.
Läraren ska använda samma nivå som elevens kunskapen är på”
"Motiverande, fräsch, ljus. Lärare som kan skapa mer personliga band till sina elever annat än
att bara pressa in kunskap och information. Då får elever en mer trygghet hos läraren och
tycker att ämnet blir roligare då man har en rolig lärare. Man lär sig automatiskt mer då.
Lagom aktiva och långa lektioner. Inte längre än 1,5 h om det inte är ett praktiskt ämne som
man kanske behöver mer tid på för att hinna med, t.ex. hemkunskap om man tänker
högstadiet. Om en svenska eller matte lektion blir för lång tappar man lätt koncentration och
motivation enda från början då man bara tänker på hur jobbigt och långt det är kvar."
”För att man ska lära mig på bästa sätt så har lärarna en viktig roll. En lärare ska lära sig
känna eleven så att läraren och eleven får en bra relation men även att läraren kan undervisa
eleven under dess behov och krav.”
”som den är nu.”
”Bättre relation till lärarna”
”varierat”
”att man börjar senare och slutar tidigare så slipper man vara så trött hela tiden. fler raster
mellan lektionerna så man orkar hålla upp koncentrationen.”

”trevlig, lärare som förklarar tydligt och har tydliga regler och planeringar. Lärarna ska vara
intresserade av ämnet som dem lär ut, för att eleverna ska kunna förstå bättre.”
”Att lärarna ska visa intresse och vara kreativa i sitt lärande”
”Bra arbetsmiljö, lärare som lär ut på ett bra sätt och gör det intressant. Bättre mat så att man
är pigg och orkar med dagen och även att börja senare också så att man kommer utvilad och
pigg till skolan.”
”jag vill att lärarna ska vara mer kreativa på lektionerna och komma på roliga saker som vi
kan göra och inte tråkiga saker som vi alltid gör. det gäller inte alla lärare en vissa.”
S”kolan ska ha behörig och bra lärare. Skolan ska vara nyupprustad för att jag ska känna mig
motiverad till att gå till skolan samt plugga. Godare mat eller fler matalternativ är bra
eftersom att man inte orkar med en skoldag helt om man inte får i sig mat.”
”Jag tycker att läraren ska vara mer tydliga, förklara med ett intresse. Att lektionerna ska vara
kreativa. godare mat, utrustning i skolorna, så att det blir mer bekvämt.”
”Lärarna måste liksom vara tydliga, förklara på ett enkelt roligt sätt.”
”Lärarna ska vara intresserade av det ämnet dom lär ut, lektionerna skulle gärna kunna vara
mer kreativa. Bättre miljö i klassrummen, där stolarna t.ex. kan ha en mjukare sits, inte olika
stolar utan alla är lika. Det ska finnas flera olika små rum där man kan gå och plugga/ träna på
redovisningar bl.a.”
”Korta dagar så att man orkar hålla sitt fokus under varje lektion, och inte så mycket läxor, för
jag tycker att man kan göra allt i skolan.”
”kortare dagar så man orkar att koncentrera sig samt att göra sitt bästa. Mycket bättre mat så
att man får energi. Mer idrott för att hjärnan tar upp information bättre genom fysisk
aktivitet.”
”Ha roliga lärare som engagerar sig i eleverna, den gör att lektionerna blir intressanta, på min
grundskola hatade jag naturkunskap för jag och många andra tyckte inte om läraren, har var
tråkig och arg, han hade inget band till någon av oss. men nu i gymnasiet har jag en rolig och
bra lärare i naturkunskap och just nu har jag inte problem alls med naturkunskapen.”
”Trevlig miljö och förstående och utbildade lärare. Inte jätte mycket människor. Rustade
skolor med bekväma möbler. Bättre och godare skolmat så man känner att man vill äta den.”
”För att jag ska kunna lära mig är det viktigt att det finns utbildade lärare som visar intresse
för att lära ut och är tydlig i sin läran. Maten i skolan är också en viktig del, utan maten får
man ingen energi vilket gör att man inte orkar med skoldagarna och arbetena.”
”Skolan ska ha bra utbildade lärare och rätt studiemedel. Sen så bör miljön vara trevlig och
fin, inte sliten och gammal. Även eleverna och miljön bland eleverna bör vara bra, med bra
arbetsro och god ton och ingen mobbning. Jag ska trivas helt enkelt för att kunna vilja lära
mig på bästa sätt.”
”Att förbättra skolan med nya saker det menar jag att ha nya datorer och bättre lärare.”
”lärarna ska va på en hela tiden så man inte har tid att sitta med mobilen eller tänka på annat”
”att den ska vara välkomnade och lärarerna ger dig möjligheter och hjälper dig för att nå ditt
mål. och utseendet av skolan är ju ganska viktig, när du vill till en skola så vill du till en fin
skola som har fin miljö.”
”Lugn o fin”
”Lugn, bra lärare som vet vad de snackar om och är bra på att lära ut.”
”Strukturerad och väl organiserad.”
”Utbildade lärare och ett förståeligt schema.”

”Skolan, dvs lärarna, bör lära ut ordentligt åt eleverna så det verkligen förstår vad de håller på
med. Få skolan att se lite mer inbjudan så att eleverna faktiskt vill komma till skolan och lära
sig. Det ska inte vara Segregerat, utan lärarna måste se till att det är mer integration.”
”den ska ha endast behöriga lärare som jag tycker behöver gå kurser för att lära sig hur man
lär ut, den ska också extralärare som finns tillgängliga hela tiden ifall man behöver det”
”Den ska ha bra och utbildade lärare som förstår eleverna”
”Trevlig, sen och fräsch omgivning, bra utbildade och väl tillmötesgående lärare. Inte för
stora klasser.”
”Lugn och trevlig miljö, lagom ljudnivå, Bra och förstående lärare och lagomt stora klasser.”
”skolan bör ha lärare som är stensäker på det ämnet de lär ut. Jag tycker även att de borde
tänka på oss elever mer och att de måste förstå att vi inte kan göra alla uppgifter på en och
samma gång när vi har andra uppgifter också. De bör organisera det mer, för de stressar oss.”
”Kvalificerade lärare, ordning och reda i klassrummen. Det ska vara en lugn skolmiljö, samt
en strukturerad utbildning.”
”det ska finnas möjligheter till hjälp i något ämne man har svårt i. lärarna ska vara utbildade
och bra på det dom gör.”
”Bra arbetsro men man ska ändå känna att det känns tryggt att prata i och utanför
klassrummet. Lärare ska vara engagerade i undervisningen och intresserade av det de lär ut.”
”det ska vara välutbildade lärare som kan lära ut bra och se till att alla elever förstår, det ska
finnas andra hjälpmedel än bara lärare t.ex. youtube vidoes. det ska finnas gott om material
och instrument i skolan och en bra arbetsmiljö. dessutom så ska det finnas en så låg
segregation som möjligt.”
”För att jag ska lära mig på bästa sätt behövs det välutbildade lärare som är engagerade för att
lära oss, vilket innebär att både vi elever och lärare måste ha en bra arbetsmiljö för att alla ska
trivas. Skolan måste rustas med mer saker som hör till utbildningen för att vi elever sak kunna
lära oss på bästa sätt.”
”Ha bra lärare som är utbildade och rättvisa. Tydliga instruktioner och lärare som är villiga att
hjälpa eleven nå sina mål.”
"Skolan ska ha utbildade lärare som är här för att lära sina elever så mycket som möjligt.
Schemat ska vara anpassat bra efter elevers behov - det vill säga att man får några dagar med
sovmorgon och vissa dagar med längre rast mellan lektionerna så att man hinner återhämta
sig. Undervisningsformen ska även vara varierad och välplanerad."
”Anpassningsbar för alla nivåer av kunskap. Om det är någon som har svårt med ett särskilt
ämne bör den personen få en klarare och tydligare bild på hur den personen ska klara sina
mål.”
”Trygg, lugn, bra undervisning och bra lärare, god mat så man orkar koncentrera sig hela
dagen, trevlig miljö”
”Jag tror att skolan just nu funkar inte så jätte bra på grund av brist på lärarna och därför så
tror jag att det problemet måste lösas (att anställa mer lärare). Sen den andra grejen som kan
hjälpa till är att lärarna måste helt enkelt ta ner kraven på oss, de ska absolut vara lite stränga
men de måste inte sätta så hög krav på oss.”
”den ska va ba”
”en bra arbetsmiljö inte göra massa onödigt skit”
”Att lärarna är snälla och bra”
”den ska ha bra utbildade lärare som vet vad dom pratar om och en bra skolmiljö som man
trivs i, så att man vill lära sig sakerna som skolan lär ut”
”Lärare som ger ut bra utbildning till eleverna.”

”Bra lärare och och en tydlig kursplan för eleverna. Det ska vara bra scheman för eleverna
och inte super långa dagar, då tröttnar man snabbare på skolan.”
”För att jag ska lära mig på bästa sätt behöver jag lärare som lyssnar, hjälper och stöttar på
bästa sätt. Jag behöver även bra miljö i klassrummen och en skola med bra klassrum.
Möjligheten att kunna arbeta och göra klar uppgifter i skolan istället för att behöva göra
jobben hemma är även viktig för mig.”
”skolan ska ha bra lärare, bra skolmiljö alltså rent. något man kan göra på rasterna som .ex.
pingis eller spel. bättre skolmat så att man kan va mätt och då kan jag koncentrera mig bättre.”
”Den ska ha bra lärare som är utbildade och kan lära ut bra så att man lär sig, även tänka på
arbetsmiljön. Hur det ser ut i skolan och hur ljudnivån är.”
”mysig, bekväm, mycket olika arbetsplatser och lärare med livserfarenhet.”
”ha bättre lärare som tycker alla är lika värda, bättre läromedel. Bättre mat eller lunch.”
”För att man ska lära sig på bästa sätt ska man har lärare i skolan som har en bra utbildning
och som kan rätta sig för hur eleverna vill lära sig. Skolan ska ha en bra och fräsch arbetsmiljö
och man ska även kunna känna sig trygg i skolan. Desto bättre arbetsmiljö ju mer lär man sig
när man trivs i skolan.”
”Jag tror att det blir bäst med ordentliga lärare som har utbildning och som verkligen kan
förklara ordentligt inte bara ta för givet att man redan kan saker redan och sedan när man ber
om hjälp förklarar de som man redan ska kunna det. För att läraren tycker det är lätt och hur
ska man då lära sig för jag frågar antagligen eftersom jag tycker en viss uppgift är svår. Sen
att om man skulle ha lite svårt för något kan man få stöd och få extra hjälp.”
"För att jag ska lära mig på bästa sätt tycker jag man borde få bestämma och tycka till om
saker, till exempel vilka man ska sitta bredvid och jobba med. Jobbar man med människor
man känner sin trygg med anser jag att resultaten i arbetena blir bättre och man känner sig
tryggare och vågar prata och ta för sig. Lärarna ska vara bra och ge tydliga instruktioner samt
vara accepterande och inte stränga på det sätt att man inte får göra fel."
”Bra och pedagogiska lärare. Bra skolmiljö. Bra lunch så man håller energin uppe.”
”att man kan hämta frukt och vatten gratis så man håller koncentrationen på lektionen. och ha
bra lärare som ger förutsättningar för dom som har förhinder”
”Bra lärare som lär mig saker. Ganska fritt, tex att man ska få sitta med de man vill. Roliga
och intressanta lektioner.”
”bra lärare, bättre mat så man kan äta och fokusera på lektionerna, bra arbetsmiljö, inte
stökigt, mindre klasser, speciallärare för dem som behöver det.”
”det borde vara att jag måste få det bästa möjligheten att lära mig, man måste få det hjälpen
man behöver. det ska inte vara att man delas i grupper beroende på bakgrund.”
”det ska vara en bra miljö, där alla trivs. lärare ska vara utbildade och veta hur man lär ut.”
”Det beror mest på lärarna om hur de lära oss så att vi förstå och klara med uppgiften som vi
undrar på. I klassen så brukar eleverna inte säga vad de tänka på eller vad de ville säga. Det är
bättre att läraren frågar eller pekar till den elev om de har nån tanka osv.”
”Bra lärare som förstår när man kan ha svårt med vissa saker, att lärarna ska hjälpa till, roliga
lektioner som inte bara matar ut information utan att det ska vara kul å lära sig nysa saker. Att
man ska få sitta med vem man vill pga att det kan hjälpa en själv för sitter man bredvid någon
man inte känner kanske man inte vågar fråga när man inte förstår något.”
”Bra lärare, bra arbetsmiljö, bra material”
”bra lärare som lär ut på ett enkelt och bra sätt, bra arbetsmiljö och bra material.”
”Bättre lärare. Bra arbetsmiljö. Bättre material.”

”Inbjudande, fräsch miljö. Bara för att man är utbildad lärare behöver inte det betyda att man
är pedagogisk. Mer fokus på att lärarna ska kunna förklara på olika sätt så att alla får en chans
att utbilda. Lärarna ska ha mer pondus och fokusera på att lära ut och bestämma och inte att
fjäska och vara kompis med eleverna. En lärare är till för att styra och ställa och om dessa
egenskaper saknas så håller inte arbetsron i klassen och lärandet blir svårare för eleverna.”
”bra lärare som är motiverad att vilja lära eleverna”
”Främst ska det vara utbildade samt intresserade lärare som ska ha god kunskap inom området
de lär ut inom. Det ska även finnas bra, nytt och fräsch material, såsom t.ex. böcker. Även
lokalerna har en viktig roll när det kommer till lärande. Det ska vara ljusa, uppiggande och du
ska vilja lära där inne. Klotter, nedskräpning mm gör att du inte vill gå dit.”
”Ska vara en liten skola.”
"nytt skolmaterial fräsa nya lokaler man är i bra lärare och lektionerna ska va roliga och man
ska få lyssna på musik om man vill på lektionerna för vissa jobbar bättre då"
”Den ska vara fin, inte för mycket inredning så fokuset dras ifrån en. Det behövs arbetsro och
att alla respekterar varandra.”
”rolig och trevlig”
”rolig och bra lärare och bra material”
”rolig, bra lärare, bra uppläggning, nära hemmet, inte för mycket människor”
"intressant lärarna måste skapa ett intresse så att eleverna blir nyfikna på ämnet."
”roliga lärare som älskar sitt jobb”
”Roligt och bättre lunch så att jag kan få motivation till att gå till skolan varje dag och längta
tills lunchen. Efter lunchen får jag energi efter en bra måltid.”
”Den ska vara intressant, och samtidigt ska lärarna kunna gå utan för sin box som lärare, den
ska kunna vara en bra lärare som kan sin grej samtidigt som den kan vara en person som är
normal och inte håller sig till lärandet utan kan skoja och kunna prata bara.”
”läraren ska ha ett intresse och ska vara rolig. och ska hjälpa en på bästa sätt.”
”Rolig och genuint intresserade lärare är en stor fördel till att man ska lära sig.”
”Rolig, intressant, bra lärare som hjälper en när man inte förstår samt att göra ämnet roligt och
lärorikt.”
”roligare, lärarna måste försöka vara lite mer energifyllda, så att man blir mer motiverad, till
att koma till lektionerna, och för att ha orken att lära sig”
”rolig och intressant”
”Den ska vara rolig för att man inte ska bli uttråkad, lära sej vettiga saker man kommer ha
nytta av i framtiden”
”Jag vill ha hög kvalitet på lärarna men något som är viktigt är maten, utan bra mat kan man
inte koncentrera sig på ett bra sätt.”
”Skolan ska vara ett ställe där man känner sig hemma i omgivningen och området. Man ska
känna sig som hemma i ansiktena man möter, se dem som sina egna och känna att man hör
hemma där. Man ska känna att man möter sitt egna folk som man trivs med.”
”den ska vara enkel, lärorik och rolig. under låg och mellanstadiet är det bättre med många
skolor med färre elever. för då lär man sig mer och lärarna kan lägga mer tid på färre elever
än om det blir större klasser. om de är färre elever så kan varje elev få mer tid med läraren och
bättre hjälp. om klasserna är större så bildas mer grupper och mer utanförskap. elever får då
mindre hjälp då man måste lägga fokus på mer elever under kortare tid.
Jag är jätteglad att vi är få elever i min klass då jag får den hjälpen jag behöver utifrån mina
behov. om de hade varit en klass på 30 pers så hade jag inte fått lika mycket tid och hjälp från

mina lärare då många andra också ska ha hjälp. Vilket resulterar i sämre kvalitet då folk ger
upp tillslut. Man vill ha hjälp direkt. det resulterar även i sämre utbildning för oss elever och
utanförskap då grupper bildas i större klasser.”
”Tyst”
Björksätraskolan
Högstadiet

”bra lärare utbildar bra”
”Tyst”
”jag tycker att lärarna ska vara bra och trevliga.”
”att jag ska få sätta mig vid en person som jag inte känner eller som jag inte pratar inte med
eller hålla saker i handen som en squishi och sånt”
”Inte för högljutt i klassrummet, en lagom stor klass.”
”Inget”
”Bra och utvecklad lärare och mindre klasser för att alla ska kunna koncentrera sig.”
”de ska vara extra lärare i klasser. och inte så mycket elever i en klass.”
"Om man ska kunna lära sig på bästa sätt så måste man kunna ha bra utbildade lärare.
Man ska ha arbetsro i klassen så att man kan tänka bättre."
”En skola måste ha många lärare för att hjälpa eleverna att förstå bättre.”
”Det ska vara lite tyst. Men annars är det bra.”
”det skulle finnas mer lärare som man kan få hjälp”
”vara i mindre grupper och får mer hjälp av lärare”
”jag vill ha det som vi har alltså 4 sjuor för om det blir fler så kommer det bli för många så att
man blir stressad av alla och då kommer de bli rörigt så jag blir stressad och okoncentrerad av
allt ljud och spring mm”
”Max 25 stycken i vardera klass. Duktiga lärare som kan förklara på ett bra och lärande sätt. 4
parallelligt, om det är mer så kan det lätt bli stökigt.”
”Jag tycker att det ska vara som det är nu för det är ett lagom antal elever i klassen och om det
skulle vara fler skulle det var för mycket trams på lektionerna. Om det skulle bli en stor skola
skulle det vara trångt i korridorerna det skulle bli jobbigt med allt ljud och alla elever är inte
så kloka då skulle det bli jättemycket tjafs. Jag skulle inte känna mig trygg om det skulle bli
en stor skola, det blir för mycket om det blir så många elever.”
”jag ska lära mig, jag måste göra respekt jag måste lyssna på vuxna och på varandra jag måste
vara tyst i klassen.”
"Jag gillar när en skola är ganska liten som den som jag går i nu. Runt 25 elever i varje och
fyra parallellklasser. Jag tycker de är lagomt. Jag lär mig bäst när de inte är för många elever,
de blir lätt att fokusera. De skulle aldrig vara tyst och lugnt om de var jätte mycket elever i en
enda skola.”
”De elever som bor utanför Sandviken som Årsunda och Storvik skulle få pendla till skolan
varje dag om de bara fanns en enda stor. Därför är de bra när de finns lite mindre skolor
utanför stan.”
”De som bor i stan har nära men de som bor utanför får längre väg till skolan än om de finns
flera mindre lite överallt.”
”Om jag inte skulle trivas i en stor skola och skulle vilja gå i en mindre med bara en eller två
klasser så måste jag åka till Gävle eller någon annan stans. De finns bara ett alternativ i
Sandviken då.”

”JAG TYCKER FÖRSLAGET ÄR SKIT!!!! de ända bra med förslaget är att man kanske får
lite mer vänner inom skolan annars suger de fett.
ALLT ANNAT MED FÖRSLAGET SUUUGGGERRR!!!!"
”Jag tycker att det ska vara en liten klass på ungefär 20-30 pers i varje klass. Jag känner mig
trygg på min skola. Lärarna är bra och dem gör sitt bästa så att alla elever ska lyckas. Jag
tycker att min klass är lagom. Jag vill inte ha en större skola för att då skulle det bli för
mycket personer. Lärarna skulle aldrig lära sig mitt namn eftersom det skulle gå ca 1440
personer på den skolan. Man skulle bara bli behandlad som en i mängden. Jag skulle inte vara
speciell plus att det skulle bli kaos. Jag tycker att förslaget är skitdåligt! Vi elevers trivs mest
på en liten skola. Även fast studier visar att små skolor är sämre så tycker vi elever mer om
mindre skolor!!”
”Det ska vara lugnt i klassrummet och att man har flera lärare så flera får hjälp lite snabbare
annars får man hålla upp handen länge.”
”Den ska vara bra och inte ha för mycket läxor och lektioner och inte sluta sent varje dag och
eleverna och lärarna ska visa respekt. Ibland kan man jobba på datorn men ibland också i
böckerna.”
”bra”
”Inget”
”det ska vara arbetsro i klassrummet och utbildade lärare som förstår elevernas frågor. lärarna
ska vara snälla men ändå lite stränga. det ska vara uppgifter som passar var och en med olika
svårighetsgrader.”
”Mer arbetsro i klassrummen. Att var och en har som ett eget bås med väggar runt sig så man
får mer koncentration.”
”Det ska vara bra lärare och om det är skittråkigt vill ingen göra det så jag tycker att vi måste
göra mer saker som man vill göra.”
”Bra lärare”
”jag vill att skolan ska vara stor eftersom jag tror att man kan lära sig mer”
"Börja senare och och sluta tidigare det svårt att koncentrera sig hela dagen eftersom den är så
lång tycker jag.”
”Bättre mat så man orkar."
”lite folk och mycket lärare”
”det måste vara fina tjejer”
"den ska vara liten mycket lärare"
”Jag tror att det handlar mer om mig själv hur jag ska lära mig som bäst, oavsett hur bra
skolan är på att lära ut så måste jag själv hitta en strategi om hur jag ska ta in kunskapen,
vilket är viktigt att skolan lär ut. Vi brukar prata om studieteknik och hur vi ska lära oss som
bäst och det är nog vad som behövs.”
”det ska vara en liten skola och det ska finnas lärare till varje ämne.”
"Jag tycker skolan ska vara liten. Lärarna ska vara bra"
”Bra studiero, våra klassrum är väldigt stökiga förutom med vissa lärare som är väldigt
erfaren och som faktiskt vet hur man håller koll på eleverna. Våran nya mentor/mattelärare
låter andra kasta sudd på varan och prata och han verka inte bry sig alls.”
”Eleverna ska vara mer lugna i korridorerna, läraren ska ha mer koll på eleverna på vad de gör
eller om de inte lyssnar så att de ska försöka inte störa andra klasskamrater.”
”en liten skola eller stor spelar ingen roll, bra lärare till varje ämne.”

"Jag tycker att skolan borde skaffa en kaffemaskin för då behöver jag inte vara depressed och
trött hela dagarna. En kaffemaskin skulle nog alla uppskatta tror jag.”
”Jag tycker att man borde ha mer böcker och mindre saker online. Eller iallafall lite mindre
läromedel online. Det är smidigt men jag lär mig mer om läromedlen är i böcker eller på
papper.”
”jag lär mig ganska snabbt så det spelar inte så stor roll vart man har sina läromedel men det
skulle hjälpa lite iaf."
”Antingen att jag får extra hjälp då och då, eller så att man tar ner uppgifter i små gångar. Det
vill säga t. ex att man tar en jätte stor uppgift som man ska skriva flera sidor på, att man
förminskar den till små uppgifter.”
"att skolorna ska vara mindre och att dem ska ha bättre lärare.
att skolorna ska ha en bättre miljö."
"Det ska inte vara en alldeles för stor skola och inte ha så många elever men bra med personal
och lärare. Klasserna ska inte va så stora heller."
”Att ha mycket tyst korridor.”
"Det ska vara lugnt på lektionerna.
Bra klassrum, alltså inte fula och tråkiga.
Att ha fler lärare på ett ämne gör sa att allt blir lite lungnare.
Klara och tydliga instruktioner när det gäller uppgifter.
Påminnelser, så man inte glömmer bort om man har läxa."
”Den ska vara lugn, strukturerad, bra lärare som har tid för alla elever.”
”vanlig skola men också extra hjälp för dom som har svårt för vissa ämnen och så.”
”lugn och det ska finnas bra lärare”
”inte för stor skola jag vill ha en egen lärare som fattar mig.”
”För att lära sig så behövs mer utbildad personal. Jag tycker också man borde införskaffa sig
mer material. Elever med svårigheter inom olika ämnen ska få extra hjälp med det i god tid.”
”Det ska finnas många bra utbildade lärare, material osv. Så att man kan lära sig på rätt sätt
med det material som behövs.”
”men att det vara bra utbildat lärare”
”utbildade lärare som lär ut på bra sätt, bra miljö i skolan”
"Många lärare som är intresserade av sitt jobb och lär ut på bra sätt. Fräscha och många
lokaler så man trivs att jobba i de och även har tillgång till tillräckligt många. Hyffsat många
elever på skolan så nästan alla har någon att vara med under skoltid, annars kanske man inte
har någon motivation att gå till skolan. Material/resurser såsom läroböcker, datorer osv."
”jag tycker att det ska vara lugnt”
”För att jag ska kunna lära mig så behövs det utbildade lärare, och material som går att
använda. Till exempel att det ska finnas datorer till alla och projektors.”
”Skolan ska ha bra lärare som lär ut på ett bra sätt. Det ska vara bra arbetsmiljö i klassrummen
och man ska kunna få hjälp om man behöver.”
”För att jag ska kunna lära mig på bästa sätt så skulle jag behöva ha en miljö där det finns
utbildade lärare som kan hjälpa mig om jag skulle behöva hjälp. Jag tycker att i en skola så
ska det finnas lärarhjälp åt dom som behöver det och att det finns lärare som kan hjälp en om
man har det svårt med språket eller annat. Enligt mig så ska det finns nya och fräscha
klassrum som man kan jobba i och som man kan lära sig i.”
”Jag tycker att en skola ska vara mer hemtrevligt om man säger så. Att klassrummen inte ska
vara så tråkiga t.ex inget på vägarna obekväma stolar m.m. Studier visar om man är i ett

trevligt omgivning presterar man bättre. Man borde inte bli trött att gå på skolan innan man
ens kommer dit. Matten ska så klart vara bättre. Lärare som är bra på vad dom gör men även
är bra med elever och förstår eleverna.”
”Det jag föredrar är att vi har mer små grupper då tillexempel i matten. Alla som inte har ett
betyg kan gå och sätta sig med en annan lärare och jobba med enklare arbetsuppgifter. För om
vi är helklass och hälften inte har betyg så blir det ganska svårt att lära sig när man vill kunna
något annat innan det "svåra" uppgifterna kommer. Jag skulle vilja ha mer grupper, då man
kan lära sig på det bästa sättet. Men en stöd grupp.”
”det ska vara bra lärare som vet hur dem kan göra lärandet lite roligare och man ska ha trevlig
miljö i skolan så att man känner sig motiverad.”
”en mindre grupper som går till ett grupprum.”
”många lärare som kan hjälpa till och extra lärare.”
"lärarna ska vara motiverad och rolig. med andra ord, lektionen ska vara till viss del rolig för
att man själv ska kunna bli motiverad till att gå till skolan eller lektionen över huvud taget."
”Lärarna ska vara roliga men ändå fokuserad på ämnet man har, så dom inte börjar prata om
so på no t.ex. om dom inte gör nåt roligt så blir man lätt omotiverad och jobbar inte så
mycket. Eleverna ska få prata lite också och få ha roligt annars blir man omotiverad och får
sämre koncentration vilket leder till sämre betyg. Man ska inte känna att det är en press att få
bra betyg.”
”Skolan ska anställa lärare som KAN lära ut på ett bra sätt så att vi elever förstår. Skolan i sig
är annars bra.”
”bra lärare”
”idk kanske gå igenom lite saktare”
”ha bra lärare”
”sitta i en mindre grupp med inte så många personer för då blir de lättare att jobba och d¨å lär
man sig mer”
”alla måste va tysta och lyssna på läraren”
”Som den är”
”Den ska vara nyrenoverad och ren och lärarna ska vara bra på att lära ut och klasser med
kanske 20 personer.”
”Ha bra lärare som e hjälpsam och e bra på att förklara”
”Liten skola med små klasser med bra lärare så man får en personlig koppling. Lärarna
kommer ha koll på varje elev och kunna hjälpa den på bästa sätt. Om man har en gigantisk
skola skulle de bli kaos och inget personligt och utan de kan man inte hjälpa eleverna på bästa
sett. De skulle bli svårt att se mobbing.”
”För att jag ska lära mig vill jag gå på en mindre skola, här kan man försvinna in i mängden
av alla människor. På min gamla skola syntes alla och man kände alla här är det annorlunda.
För att jag ska lära mig på ett bra sätt så vill jag ha bra lärare, som pratar så att jag förstår,
som förstår mig och lyssnar och respekterar mig.”
”Den ska vara liten med ganska små klasser ungefär 15-25 i varje klass. För om man skulle ha
en stor skola skulle inte alla lärare kunna hålla koll på alla barn och kunna hjälpa alla barn så
mycket som dem kanske behöver.”
”Samma som det är just nu.”
”den är bra och jag lär mig på bästa sätt”
”Det ska finnas lärare när vi har lektioner och maten ska inte ta slut om man har lunch sent.
Man ska kunna få sin extrahjälp om man behöver mer koncentration.”

”man ska få den hjälp man behöver och få bra nyttig mat som eleverna tycker om och äter1”
”jag vet inte allt är bra det är bara jag som inte tror på mig själv men annars så är allt toppen
och jag kan lära mig. dom ska vara lite peppade och tro att man kan om man vill och inte så
stränga. man blir bara stressad när dom är stränga”
”jag tycker att det borde va lite mer raster mellan lektionerna”
”Skolan behöver inte ändra sig på något sätt, jag tycker att skolan är bra.”
”tror jag tror tycker bra min skola den bra tro är”
”vänner”
”Skolan behöver bra och trevligare lärare, såna som verkligen vill vara där och vill lära ut.
Det behövs också vara mycket finare och modernare läromedel så vi tycker att det är kul att
gå dit.”
”Ha flera lärare, roliga saker så man inte blir uttråkad och somnar.”
”Tyst, och med bra utbildade lärare.”
”det ska finnas utbildade bra lärare som dömer bra. det ska också vara tyst så att man kan
koncentrera sig.”
”Skolan ska vara trevlig och lyssna på elevers idéer och åsikter. Skolan ska vara mer
varierande och inte alltid arbeta på samma sätt.”
”det ska inte vara en för stor skola för då kommer det bli jättestökigt, det ska vara bra lärare
som kan förklara på ett sätt så att alla förstår, man får hjälp av läraren när man inte förstår,”
”Jag tycker att skolan ska vara fint utrustad och men fina möbler och fräscha klassrum. Bra
lärare och extralärare som kan hjälpa de som har lite svårare i skolan. Bra mat och kanske
ljudisolerade tak och så, så att det inte blir så hög ljudvolym.”
”Jag tycker att skolan fungerar rätt så bra som den är nu men det finns en sak tycker att
lärarna borde bli bättre på och det är att se till att det är jämställt mellan eleverna.”
”Den ska vara intressant och ibland så ska man ta pauser för meditation så att man blir lugn.”
”Det ska finnas bra lärare som kan hjälpa till och respektera den man är, bra kompisar som
stöttar en hela tiden och respekterar varandra när man pratar.”
”Jag tycker att skolan borde ha fler lärare som kan undervisa och förklara bra så eleverna
förstår bättre.”
”Bra lärare som hjälper till mycket.”
”den ska iallafall bättre och fräsch annars kan de göra så att man stör sig på nåt och bara
tänker på de och inte kan släppa de och då går det dåligt”
”jag tycker att de ska vara många skolor för om de bara var en skola så hade de inte blivit bra
för om man har en stor klass kan man tycka att de är jätte jobbigt. jag skulle aldrig gå eller
låta nån som jag bryr mej om gå i en skola med hur många elever som helst.”
”Den ska vara inbjudande så att man vill gå till skolan och att lärarna ska vara bra och sen
måste vi få en bra skolmat så att vi orkar att jobba.”
”Skolan kan inte vara för högljudd, ha bra lärare, bra och bekväma möbler och bra
luftkonditionering.”
”Bra miljö i klassrummet ha ganska korta dagar så man inte blir så trött och inte orkar
koncentrera sig efter ett tag. Samma lärare under hela Högstadiet/Mellanstadiet/Gymnasiet.”
”bra lärare”
”Att skolan sak har resurser så att man lär sig även om man har det svårt i skolan”
”Bra lärare”

”Mer intressant”
"- Det ska vara ordning och reda
- bra lärare som kan förklara eftersom vi har inte lärare som förklara så bra"
”Några elever. Bara snälla elever. Bra lärare och många lärare. Bra kvalité på maten.”
”Göra små grupper så att alla vågar räcka upp handen och prata. Ha en kaffe/varmchoklad
maskin eller en station där man får gratis mellanmål/frukt och är öppet till 16:00 (då alla
redan har slutat) så att man inte blir hungrig och tappar koncentrationen.”
”Enklare så man slipper stress”
”tyst och att jobba digitalt”
”att vi börjar jobba mer på datorerna”
”ehm... att inte jobba med Gleerups och jag vill jobba mera på papper och penna för då lär jag
mig bäst!”
”jag tycker den e bra”
”den ska vara mer fri och ha grattis dricka”
”Jag tycker att vi inte ska kolla på filmer förutom på studi, alla anda röster är så trötta och
man lär sig inget, och även att lärarna ska ha mer energi istället för att vara så trötta för då blir
vi elever också trötta, jag tycker att vi ska gå igenom på tavlan och läsa tillsammans.”
”Att inte jobba så mycket med Gleerups och titta så mycket på film för då går det in i huvudet
och går ut sen för jag har svårt att lära mig av att bara läsa och titta på film.”
”Gleerups läromedel är en bra funktion, hur vi använder den är däremot inte bra. Man läser,
svarar på frågor och glömmer bort. Det är dock en bra plats för att hitta fakta.”
”För att jag ska lära mig på bästa sätt behöver jag inte använda Gleerups, då jag tycker att
man bara läser in fakta svarar på frågor sedan försvinner all fakta.”
”att vi har arbetsro i klassrummet”
”Den ska vara någorlunda tyst med arbetsro. Det ska vara mer fysiska projekt och inte så
mycket elektroniskt. Använda mer penna och papper”
”mindre prov och stress, mer genomgångar fler bedömande uppgifter/ inlämningar. Mer
förstående lärare”
”jag lär mig bättre när det är bra arbetsro och jag jobbar bättre på dator så jag hoppas att det
kommer att bli mycket mer jobba på dator.”
”mindre klasser och fler lärare.”
”Ha en bra miljö.”
”Vi ska lära oss mer i bok och paper form.”
”Utbildade lärare. Lära sig fakta osv på bästa sätt t.ex. att man får välja papper och böcker
eller dator, och inte det digitala läromedlet Gleerups då man bara läser och svarar på frågor
vilket man inte lär sig något av.”
”Vi ska börja använda böcker mer igen och arbeta i pappersform.”
”Jag tycker att lärarna ska vara stränga genom att se till att alla får sätta sig på en bekväm
plats men inte så man pratar med andra. Man behöver ibland vara flera i ett klassrum för
annars bör man vänta ganska länge.”
”Lärarna ska behandla alla med respekt och lika. Ingen ska behöva bli mobbad. Alla ska få
samma förutsättningar.”
”Bra lärare som inte är otrevliga.”

”Lugn, trygg och bra lärare.”
”Man ska få välja om man vill jobba på dator eller i böcker”
”Lärarna ska vara snälla, dom ska vara tydliga och jag tycker att vi ska jobba mer i boken och
mindre i datorn, och jag tycker att dom som har svårt med något ska få extra hjälp för på de
sättet skulle vi kunna jobba bättre.”
”arbeta mycket i boken och inte så mycket på datorn och snälla lärare. Jag tycket att de som
behöver ska få extra hjälp.”
”Snälla lärare och roliga lärare.”
”alla läraren ska ha bra Utbildning.”
”jag tycker att det ska va bra lärare med en riktigt utbildning. jag tycker att det ska vara
arbetsro”
”lite längre raster, kortare lektioner”
”bra lärare, skolan ska vara i bra skick.”
”Bra lärare som inte är otrevliga och bra mat så man kan få energi och kunna koncentrera sig
på lektionerna.”
”Längre raster eller håltimmar för att man inte ska vara lika trött och uttråkad på lektionerna
för då kan man inte koncentrera sig.”
”Jag vill att alla lärare ska vara intresserad i vad jag gör. Jag vill att alla lärare ska vela göra
det bästa för mig.”
”Det ska vara lugnt i klassrummen.”
”Jag tycker det är viktigt med en bra arbetsmiljö för att man ska kunna arbeta och koncentrera
mig.”
Gullhedsskolan
Mellanstadiet

”alla klasser som finns och bättre mat med förrätt, varmrätt och efterrätt.”
”bra lärare, bra mat.”
”jag behöver bra lärare, bra mat, roliga raster osv”
"jag tycker att det ska vara bra lärare.
jag tycker att det ska vara en stor skolgård.
jag tcker att det ska vara bra mat för alla."
”jag tycker att man ska ha snälla läraren och att man ska ha pauser på väldigt långa lektioner.”
”jag tycker att det ska finnas bra lärare som lär ut de som vissa behöver, det ska finnas bra
mat, få längre rast och lunch tidigare eftersom att vi 6or går och äter senare.”
"man ska ha snälla och bra lärare å men lär sig.
bra mat så man orkar jobba och har energi.
aktiva saker man kan göra på rasten så man kan koncentrera sig på lektionerna."
”jag tycker att de ska vara snälla lärare bra mat och inte sån stor skola med över tusen barn!!”
”Jag tycker att om jag ska kunna lära mig på det bästa sätt så måste man ha en lärare som
lyssnar och bra mat.”
”jag tycker att man måste få bra mat för att lära sig i skolan T.E.X grönsaker och fler
alternativ som vegan mat i skolan.”
”rolig men seriös lärare bra mat med efterrätt ibland 10-30 min rast med mark och asfalt och
bensträckare på långa lektioner.”

"Jag tycker att man ska ha bra lärare som förklarar bra. För då lär man sig bättre.
Jag tycker också att det ska vara bra mat för att vi ska kunna hålla igång hela dagen tills vi
slutar."
"bra lärare och bra mat och mer lärare nämnde jag BRA MAT det gillar jag och en stor skol
gård Nämnde jag Bra Mat det är got och vakter lite elver i varje class och NÄMNDE JAG
BRA MAT."
”för att lära sig på bästa sätt vill jag ha en liten klass så jag kan få hjälp snabbt. Det är viktigt
med bra mat så man kan göra sitt bästa.”
”som den är nu”
”som den ska va”
”som nu”
”som den är nu”
”Som den är nu”
”som den är nu”
”som nu”
”jag gillar att skolan är”
”Jag tycker att det redan är bra.”
”skolan kan vara som den är nu”
”som nu”
”hemskola XD”
”Jag lär mig bäst just nu.”
”att läraren tycker om att lära”
”det ska vara en skola med snälla lärare.”
”Att man får skriva på datorn oftare.”
”att fröknarna inte skäller på en”
”Jag måste ha en bra lärare för att kunna lära mig.”
”att mina lärare är positiva och glad.”
"skolan ska vara hjälpsamma och förstående. (lärarna)"
”Jobba mer på datorerna”
”skolan ska vara roligt. lite för mycket läxor dom två fösta veckorna”
”Alltid säga sanningen.”
”Jag tycker att de ska var arbetsro i klassrummet då för jag att koncentrera bättre.”
”jag vill inte ändra något”
”Det ska vara tyst, lugnt och inte störande.”
”jag vill att den ska vara bra inte dålig :)”
”det ska vara väldigt bra bra lärare”
”Tysta klassrum”
”lugnt och inget prat och störande”
”tyst i klassrummet. Räcka upp handen”
”bra lärare och lugnt i klassrummet.”

”Tyst och lugnt i klassrummen. Varmt men inte för varmt.”
”Tyst i klassrummet och en bra lärare.”
”Tystnad i klassrummet och en bra lärare som kan lära ut på bästa sett.”
”Tyst i klassrummet”
”Det ska vara tyst på lektionerna för att man ska kunna jobba och lära sig. Bra lärare och
fräscha klassrum. Bestämda platser i matsalen så att ingen sitter själv.”
”Jag tycker att det ska vara arbetsro, bra lärare och att alla ska vara schysta mot varandra.”
”finns lite mer att göra på rasterna.”
”bra lokaler och bra lärare och bra arbetsmiljö.”
”Bra arbetsro. Bra kompisar. Bra lärare. Ingen som stör på lektionerna och bra arbetsmiljö.”
"Det ska vara tyst och lugnt i klass rummet så att man kan jobba utan att störas.
Väl utbildade lärare som förstår, och inte stressar runt."
”jag vill ha mycket hjälp och lärarna ska va utbildade.”
”bättre arbetsro på lektionerna.”
”lugn, arbetsro, liten skola, det ska vara mindre mobbning, det ska vara roligt, maten ska vara
bättre.”
Hedängsskolan
Högstadiet

”kortare lektioner”
”den ska vara så liten som möjligt med så några elever i klasserna som möjligt.”
”skolan ska skaffa lite fler speciallärare och mer lärare”
”Precis som den är och absolut inte en storskola.”
”flera lärare och få ha mobilerna, har man mobilerna så känner iallafall jag mig tryggare.”
”Den ska vara liten (som t.ex. hedäng) och ha små klasser. Man ska också ha egna skåp.
Desto mindre skola desto bättre.”
”sitta vart man vill och få mer hjälp”
”mer ställen att sitta på”
”Den ska vara bra, lugn, trygg. Bra lärare som är utbildade och kan prata svenska.”
”Den ska ha bra och lugna lärare, som kan förklara tydligt och bra. Och kan lära ut på ett
roligt sätt.”
”Man ska kunna trivas och ha bra lärare. Man ska kunna få ha sina mobiler.”
”den ska ha bra lärare och man ska kunna ha sina mobiler för att hålla tider.”
”jag koncentrerar mig bättre när man får ta nån rast på fem minuter mitt i lektionen”
”skolan ska ha bra lärare som kan förklara saker bra så att man förstår. och skolan ska inte ha
så mycket elever för att annars blir det svarare med betyg och sånt, alltså lärarna måste hinna
lära känna alla elever och då blir det lättare för dem att sätta betyg.”
”vara som xxx och xxx”
”Snälla lärare som inte bara skriker. Va glad på arbetsplatsen med en vilja att vela lära ut. Bra
miljöer.”
”Det ska vara många lärare för då får man mer hjälp.”
”Det ska vara tyst och det ska vara bra mat och snyggt städad”

”det ska finnas "grupprum" som man kan sitta och jobba lugnt i till exempel som på
hedängskolan. och vara fräscht i korridorerna som på hedäng. och en bra cafeteria med ett bra
utbud och bra soffor som på hedäng”
”Jag tycker att man ska ha behöriga lärare som kan lära ut bra och det ska vara lugnt i
klassrummet.”
”Jag vill att skolan ska ha små klasser.”
”att lärarna ska lära känna hur jag jobbar så att dem kan hjälpa mig med det jag har svårt med
och behöver hjälp med. vilket inte hade gått om dem kommer att fixa två skolor, det kommer
att vara jättemycket personer och då kommer inte lärarna kunna veta hur man jobbar om det
är så många elever på en och samma skola”
”Jag själv har det svårt med koncentration, jag behöver anpassa mig, jag behöver extra. Jag
kan få min anpassning på min skola, jag tycker om den. Ny storskola är inte bra, jag har svårt
med folk och det är nästan socialfobi, jag blir stressad av att ens tänka på hur det är i
korridorerna. Jag förstår att det blir enklare med lärare dock. Jag kan dock säga att lägga dessa
pengar ni vill lägga på nya storskolan på att rusta upp och få lite andra skolor, typ hedäng där
jag går.”
”Jag tycker att skolan ska ha bra lärare som vet hur man lär ut, jag tycker att skolan ska ha bra
tillagad mat. Det måste även finnas kurator, hjälplärare och så vidare tillgänglig hela tiden.”
”bättre utrustat, dem borde rusta upp skolorna. Speciellt toaletterna, dem borde bli fräschare.
Maten är superdålig, överkokt pasta, hårda köttbullar osv. Maten ska var mer välgjord och det
ska finnas fler rätter att välja mellan. Bättre mat=jobbar bättre.”
”I Storvik eller Åshammar. det känns bättre att ha en liten skola än en stor för det är mindre
folk. om det ska vara en stor skola så ska lärarna vara som på hedäng och mera grupprum än
vad det är på hedäng och ingen fiskgratäng utan ska det vara fisk så ska det vara fiskpinnar.”
”Den ska vara liten och klasserna ska vara små och jag ska kunna känna alla elever och lärare.
Jag ska kunna göra saker på rasterna utan att vara rädd för någon annan och jag ska kunna bli
sedd om jag är ensam. Jag ska kunna göra vad jag vill och göra av med energi utan att gå
utanför skolan. Det ska finnas bra mat varje dag och det ska finnas 2 rätter varje dag så att jag
kan välja vilken mat jag vill äta.”
”Skolan ska vara att jag kan lära mig, ha utbildade lärare som kan lära mig. Erfarna lärare,
erfarna speciallärare. Maten ska vara god och man kan välja mellan olika maträtter. Jag tycker
att maten på Kungsgården är godare än på Hedängskolan. Fråga eleverna vad dem vill ha, vi
elever äter mindre om maten är äcklig.”
”Tyst och lugnt i klassen och korridorerna. Lärare och vikarier som vet vad dem ska prata om
och har åtminstone lite kunskap inom ämnet. Skolan ska även ha ätlig mat och tänka på att
vissa elever verkligen avskyr t.ex. potatis eller ris, så alla får i sig någonting.”
"Jag vill ha en liten skola. För då känner jag lärarna och vet vad lärarna heter. Det tycker jag
är viktigt, så att man vågar snacka med dem om någonting har hänt eller om man behöver
hjälp. Måste få god mat så att jag orkar med lektionerna."
”jag har fått bra hjälp å går på studion”
”Det behövs erfarna lärare, som inte bytts ut hela tiden.”
"jag har svårt för till och tidsuppfattning det är stressigt nog med 3 km bort och det kommer
bara bli jobbigt. skolan ska vara bra som hedäng du ska känna dej lugn och dina lärare ska
förstå dig och det kommer bli svårare för mej om alla går i samma skola. det här förslaget är
det dummaste idiotiska och mest osmarta ide jag någonsin hört. vem kom på idén den kan ju
inte må bra. hur kan den tro att proppa in cirka 20000 elever, det är ju helt sjukt om man
skulle bli mobbad. hur ska läraren se det med massor av elever och maten. mat kön skulle ju
vara kilometer lång och klasser. det skulle bli typ 120 klasser. hur ska man hinna till sin
lektion på 5 minuter du skulle ju behöva 6 timar dum ide"

”Skolan ska vara hjälpsam och lektionerna ska vara anpassade efter eleverna. Jag vill att man
ska kunna känna sig trygg och ha en bra skolvistelse utan mobbning. Det skulle inte gå om
man hade en stor skola, det skulle inte finnas någon personlig relation mellan lärare och
elever vilket gör lärandet mycket svårare. Man måste kunna prata med lärare och då är det
trevligt om man ens kan lärarens namn.”
”Arbetsro i klassrummen, ha nån i klassen man trivs med när man ska t.ex. grupparbeten. Ha
bra skolmat så att man har energi och ha flera rätter, två varmrätter skulle vara bra och då
räknar jag inte den vegetariska som alla inte får ta från som en andra utan en till. Och hur
många elever tror ni äter broccoli soppa eller thaikryddad fiskgratäng, maten borde anpassas
lite så att fler elever äter skolmaten, det finns väldigt många som inte äter maten och går och
köper en macka i cafeterian i stället. Rent i korridoren är också en sak som skulle kunna bli
bättre.”
”Inte vänstervriden”
”att lärarna ska vara tydliga och att de ska hjälpa de som sitter i extrarummet mera”
”inte ha mobilförbud”
”Bra lärare och bra miljö”
”inte arg på mig”
”Att läraren är tydlig och hjälper till om du behöver hjälp. Att det tar det lugnt och förstår att
alla elever inte kan allt och att alla är olika och är på olika nivåer. Att det låter oss jobba i par
om vi verkligen behöver det och letar sätt för att göra det roligare och lättare att jobba under
lektionen.”
”Lite mindre smutsig.”
”lugn ingen stor skola och bra lärare”
”Att man ska ha arbetsro i klassrummet så att man jobbar bättre”
”Den ska vara lugn, och det ska inte vara en storskola där alla går. För att jag vill inte att
skolungdomar runt om i sandviken ska flyttas till en storskola. Jag tror att många ungdomar
inte kommer gilla att gå på en storskola med tanke på allt folk som kommer gå där. Och alla
lärare kan inte vara överallt på den skolan hela tiden vilket innebär att det kommer nog lätt bli
stökigt.”
”hjälpa när man behöver hjälp och förklara bra vad man ska göra.”
”bra lärare och bra raster”
”Bra”
”arbetsro”
”Den ska vara lugn och det ska vara bra arbetsro i klassrummet så att man kan fokusera.
Lärarna ska även ge bra hjälp så att man kan klara prov och test.”
”ja den ska va bra med lärare som vet vad de ska göra”
”Den ska ha bra lärare.”
den ska vara bra och ha bra lärare som hjälper en och att alla lärare som ska ha typ so med oss
ska vara där och om dom inte är där så ska vi ha vikarie.
"1 trevliga lärare
2 De ska va hyfsat tyst i klassrummet
3 och man ska kunna förstå vad man göra"
stor skola med mycket att göra på rasterna och en cafeteria med stort utbud så att när jag går
på lektion så har jag gjort något och är mätt.
"Det ska vara bra arbetsro.

Få hjälp när man behöver de.
Variera med olika uppgifter t.ex kahoot/quizlet ibland och ibland jobbhäften. Så att det inte
blir tråkigt att lära sig."
"1: Man ska kunna jobba med saker man tycker är enklare. Och man ska få rätt hjälp i skolan.
2: Det ska vara bra arbetsro eller att typ 3 2 styckna får sitta i grupprum eller nått
3: Man ska ha rätt material och sådant som ingår i lektionen."
"För att jag ska lära mig på bästa sätt så ska det finnas tillgång till ett grupprum om man inte
kan koncentrera sig.
Det ska också vara bra lärare som kan förklara bra i undervisningen."
"lärare som kan hjälpa en med sina svår heter.
att man får jobba mer i grupper med de man är bra kompisar med"
"1. det ska vara bra lärare som lär ut bra och så man förstår
2.

Det ska vara skapligt tyst i klassrummet

3. Skolmaten ska vara god. För annars äter inte många lika mycket eller något alls å då blir
man hungrig å då kan man inte hänga med lika mycket på lektionen för då tänker man mer på
att man är hungrig."
hguihvjgfcfffcgdzf
Det ska vara arbetsro på lektionerna.
"Om man ska kunna jobba bra så ska det vara arbetsro i klassrummet.
Bra lärare som är utbildade och är bra på att förklara.
Och det ska finnas bra material."
"Man skulle ha en 5 minuters paus på längre lektioner.
Man borde variera lektionen, med kahoot, quizlet och sånt
Man ska få hjälp när man behöver det."
Det ska finnas bra material. Bra lokaler med fler ladduttag. Bra lärare och bättre genomgångar
i ämnena
Tillräckligt många lärare, tillräckligt långa lektioner och utbildningar, mer stöd för de som
faktiskt behöver visst stöd eller hjälp i skolan.
"Man ska få en förklaring om man inte förstår efter genomgången av läraren.
På långa lektioner skulle man kunna få ta en bensträckare på någon minut.
”Att man ska kunna få lyssna på en bok istället för att läsa en bok, man skulle kunna ha som
alternativ om man har svårt att läsa."
”Jag vill att det ska vara mer arbetsro och bättre lärare som är villig och hjälpa elever när som
helst.”
Jernvallsskolan
Mellanstadiet

”roligt”
”mer filmer mer mat mindre böcker”
”mer mat mer filmer mindre tystläsning”

”roligt vara ute i naturen mycket”
”mer lärare”
”mer mat”
”bra lärare”
”kolla på filmer och vara ute”
”lugn och ro i klassrumet alla ska vara tysta.”
”Bra lärare och bra arbetsro.”
”att alla lärarna inte bara går förbi en när man räcker upp handen”
”tyst och snäll”
”ha fler ämnen på datorn”
”jag tycker en bra lärare. bra mat.”
”Att man får mer hjälp av vuxna personer. På ämnen man tycker att är svåra och om man inte
fattar så mycket på ämnena. Fler vuxna i klassen istället för bara en.”
"vara mer arbetsro. mer förståeliga böcker (inte tystläsning)"
"mer idrott inne och vi ska spela basket."
”Mer matte”
”bra lärare”
”Som nu bättre än det förslaget som ni bestämmer.”
”Bra lärare inte för arga inte så snälla så att vi inte lär oss någonting. Förklara bra inte vara så
dryga och skoja om allt inte skratta åt jättemycket men också ha humor.”
”allting ska skötas på dator som prov eller skriva texter eller nåt och lyssna på mycket musik
får mig att kunna fokusera och att de ska finnas alternativ att få hjälp med prover som
muntligt eller nåt och att de ska finnas pengar så man kan åka på typ skolresor och så man kan
få god mat.”
"att det ska vara bra lärare och tyst i klassrummet under lektionen så man kan koncentrera sig
under lektionen. och att läraren förklarar bra så man förstår vad man ska göra."
”bra lärare, bra klasskamrater, vi ska ha pengar, fint klassrum, ätbar matt och vi ska inte få ta
med telefonerna.”
”bra miljö, fint i klassrummet, bra läromedel, bra skolmat bra, skolgård och bra lärare.”
”Tyst, små klasser & möjlighet till lugnare rum. Men även bra lärare som gör lärandet till
något roligt.”
”Fint klassrum, bra och snälla lärare. Bra skolgård och skolmat.”
”Det ska inte vara så många i klassen för det kommer kanske bli stökigt. Det ska vara sköna
stolar, luften och värmen ska vara bra. Bra lärare och bra mat.”
”bra lärare, fungerande saker som luftkonditionering, och element, lärare som kan förklara på
många olika sätt.”
”Som den är nu.”
"1.repetera allt vi har lärt oss
2. få mer läxor
3. titta på filmer
4. ta anteckningar
5. Elevspel
6. bobblor
7. jobba i lugn och ro"

”Jag tycker att klassrummen ska vara rätt så stora och att de ska vara varma på vintern och
kalla och svalkande på sommaren utifall att det är jättevarmt ute på sommaren. Det ska vara
rätt så bra med vuxna och lärare så att man kan få hjälp fort och inte behöva sitta och vänta.
Man kanske kan lyssna på högmusik så att alla hör och så att det inte blir lika pratigt och hög
volym. Klockorna ska också funka så att man kan hålla koll själv när man ska gå ut på rast
och gå in från rasten.”
”bättre mat längre lov så man får vila lite mer inga läxor gör de på skolan istället”
”Vi vill ha mer pengar så vi kan köpa mat och göra den själv på skolan och så vi kan få bättre
arbetsmaterial.”
”inte så många i klassen det blir så stökigt. Alla ska inte äta samtidigt. Bra luft i klassrummet.
Och mycket utrymme så de inte blir trångt för det är jobbigt. Man ska inte frysa inne på
vintern och inte behöva ha öppna fönster på sommaren.”
”inte så trångt. ganska lugnt och inte så mycket stök. lärarna ska vara rätt snälla och hjälpa
till. bra luft i skolan. det ska vara lugnt så att du kan jobba bra. Tysta rum som du kan
använda om det är för högt ljud i klassrummet”
”Bra lärare, ätbar mat, bra ljudvolym typ det.”
”en bra miljö och bra lärare. och det skulle vara skönt med lite variation med elever så man
har mer möjlighet till att träffa nya personer så skolan inte känns tråkig och jag inte kan lära
mig nya saker.”
”jag tycker att det ska vara ganska lugnt, bra luft i klassrummen, såna här rum där man får
sitta när man inte får arbetsro i klassrummet och när det är jobbigt att jobba för tillexempel nu
så är dem alltid upptagna och gjorda för lärare som hjälper elever som har det svårare.”
”Skolan ska vara lugn med hyffsat små klasser.”
”tyst i klassrummet och därför inte större klasser.”
"det ska finnas bra med lärare. och dom ska vara bra på att utveckla och lära ut. det är viktigt
att dom ska var snälla och trevliga mot oss elever. att det ska vara en bra miljö att vara på i
klassrummet. och det ska vara lugnt och inget drama mellan eleverna för det kan störa andra.
för mig betyder det mest att dom ska vara snälla mot eleverna och lära ut på det bästa sättet
för oss elever. lärarna inte ska lägga så mycket press på eleverna för det kan leda till grov
mobbning. och panik. och att killar och tjejer ska ha lika mycket värde."
”Det ska vara bra lärare, jag tycker att dem ska vara seriösa och lära ut mycket. Att dem
skapar arbetsro, dem ska kunna utveckla mig så jag lär mig så bra som möjligt. Men ändå att
klassen ska kunna ha kul tillsammans, att man åker på nån skolresa och liksom har kul
tillsammans! Det gör också att klassen kommer tajtare och alla blir kompis med alla! Jag
tycker att skolan ska vara lugn och att man ska kunna slappna av. Alla ska bli behandlade
likadant. Lärarna ska inte lägga så mycket press på eleverna utan dem ska kunna ta det lugnt
och slappna av men ändå lära sig mycket. För det är oftast det som vissa elever mår dåligt av,
att det får för mycket press av lärarna. Det ska också vara lite bättre skolmat, för man måste
kunna äta mycket om man ska kunna lära sig mycket och så ska det vara mycket mat så man
kan bli mätt. Det ska inte vara några exakta mått som man får ta, som det är nu.”
”Precis som det är”
”tystare i klassrummet och jobba i grupp.”
”Ha bättre lärare och tystare klassrum.”
”att det ska finas en väldigt snäll lärare och man får använda datorn mer och det ska finnas
mer leksaker och en ny leksak”
”Att de ska vara mera aktiva saker att göra på rasterna.”
”Flera grupprum som man kan jobba i.”
”Jag tycker att det är bra som det är just nu. Kanske lite hög ljudnivå.”

”Alla är snälla och inte slåss. Man är tyst i klassrummet och inte gå runt och pratar.”
”Att det ska bli fler lärare. stoppa mobbing!!!”
”Fler rum så att man kan jobba i grupp och fler lärare så att man får hjälp snabbare.”
”jag tycker att det ska vara tystare i klassrummet för att jag ska lära mig på bästa sätt.”
”några barn pratar jätte mycket om pengar och dessutom svär dem så mycket.”
”Att lyssna på fröken var hon säger.”
”Jag vill att det ska vara tyst i klassrummet. Lärarna ska vara duktiga. Och att man ibland kan
jobba i mindre rum.”
”Fler lärare så att det inte tar lika lång tid att få hjälp”
”Jag tycker att alla ska få den arbetsro de behöver. Att man kan arbeta i smågrupper.”
”Tyst i klassrummet så man får arbetsro. Fortsätt va god mat till lunch.”
"alla ska ge arbetsro till varandra. jag tycker att det ska var lite fräschare toaletter"
”jag tycker att skolan är så bra som den är nu. ändra inte på nåt för att vi kommer bli mobbad
mer.”
”Mer rum för dom som behöver extra hjälp. Fler små grupprum till dom som vill. Mer lärare i
klassrummet”
”fler små grupp rum till de som vill. det ska vara tystare i klassrummet så att det blir lättare att
jobba.”
”Jag tycker att det ska vara mer tyst och att man ska ha plast fikor till sakerna i lådan.”
”Jag tycker att lärarna ska ha mycket tålamod om man inte förstår. Lagom varmt i
klassrummet. Fortsätta vara god skolmat. Godare frukost.”
”Det ska vara bra lärare och tyst i klassrummen.”
”Bra lärare och arbetsro”
”Det ska finnas utbildade lärare. Det ska vara ett språk som man förstår när läraren pratar.
Man ska bli rätt utbildad av lärarna.”
”Lärarna ska lära barnen på bästa sätt”
”Ha bra lärare”
”Tydliga lärare. Arbetsro. Bra arbetsmiljöer.”
”Jag tycker att det ska vara bra utbildade lärare som jobbar på skolan och att dom förklarar på
sitt bästa sätt.”
”Bra arbetsro i klassrummet”
”jag tycker att man ska ha bra lärare och bra arbetsmiljö.”
”alla ska må bra och inte må dåligt”
”lugn skola, arbetsro i klassrummet”
”Det ska finnas bra lärare och bra utbildning att förstår vad läraren säger.”
”Om nån vill ha hjälp så hjälper man. Om nån har gjort illa sig så säger man till en fröken.”
”Att jag trivs, har bra lärare och att det är lugnt på lektionerna”
”Jag tycker att skolan ska vara: Rättvis, Bra arbetsmiljö, Snälla lärare/fröknar, lärare ska prata
tydligt så att man förstår.”
”Lärarna ska ha utbildning. Ingen ska behöva bli mobbade i bra skola. Man ska ha en bra
arbetsmiljö.”

”Den ska vara trygg, ha bra lärare, ska ha bra arbetsmiljö och bra miljö.”
”bra mat annars svälter jag, bra ventilation, bra lärare, lugn klass, bra regler annars blir jag
nerslagen, för jag är xx cm lång, stort klassrum för annars för jag migrän.”
”mer lärare”
”ha skolan hemma, jobba på datorn”
”bra lärare och bra skolmat”
”bra lärare och bra skolmat.”
”den ska va bra den ska ha många lärare och ha en bra skolgård”
"1. Det ska vara en mellan stor skola
2. Många barn i klassen"
”flera lärare”
”Jag tycker att det är bra som det är”
”bra lärare som kan hjälpa till, bra mat som alla gillar, lagom med elever i klassen, bra klass
rum, bra arbetsmiljö och om någon behöver extra hjälp så ska det finnas en extra lärare som
kan hjälpa till.”
”bra lärare, bra mat som alla gillar, inte för många klasser, bra arbetsmiljö, extra lärare, inte
för pratigt i klassrummet”
”bra lärare, stor skolgård, lite extra fika till elever, stor skola”
"1. inte en stor skola utan jag tycker att man ska ha många olika skolor. som exempel kan man
skilja mobbade elever från deras mobbare+ att många elever kommer att få åka väldigt långt.
2. bra lärare och ett bra utrymme där man kan fokusera
3. en bra skolgård där man kan springa av sig eller bara ta frisk luft, jag tycker att en bra tid på
rast är ungefär 20 minuter.
4. jag tycker att alla elever ska få samma förutsättningar i t.ex. material, extra hjälp och så lika
tider på rast som möjligt."
”flera klasser med färre elever, kortare lektioner.”
”Jag tycker att man ska ha fler skolor och inte en stor skola, det är för att det kan vara många
elever som bor långt ifrån skolan och att om någon blir mobbad kan mobbaren är den utsatte
byta skola. Jag tycker att alla ska ha en bra skolgård så man kan springa av sig på rasterna.”
”jag tycker det är bra som det är.”
”en liten skola med ca 18 personer i varje klass, bra lärare, bra böcker och läromedel samt ett
klassrum med en lugn inredning och ingen storskola.”
Högstadiet

”fler lärare, mindre klasser”
”bra lärare att dom förklarar på ett bra sätt”
”mycket mer arbetsro”
”Skolan ska ha flera lärare. De ska vara utbildade så de kan lära eleverna på bästa sätt. Det
ska vara bra arbetsro, alltså så ska det vara lugnare i klassrummen så att man kan jobba bättre.
Det behövs flera läromedel och böcker, så att man kan lära sig utav de. Det kan vara lite bättre
också om det fanns färre elever i klasserna, så att man får bättre arbetsro, och det inte blir så
stimmigt. Även så behövs det fler lärare i varje klass, så att alla elever kan få den hjälp de
behöver.”
”Lugnt, tyst inte för pratigt, bra lärare som har utbildning, liten klass (För det mesta slappt
och lugnt)”
”Den ska vara bra och maten ska inte produceras av sopor”

"Det ska på nästan varje lektion vara cirka två lärare samt små klasser på ca. 15-20 personer."
”Lugn, snälla lärare, inte för stora klasser.”
"Jag vill inte att skolan ska ha för många elever och klasser. T.ex C, D osv. Jag tycker det
räcker med A och B. Jag vill inte ha många elever i skolan för det kommer säkert bli högljutt
och tjafsigt."
”det ska vara en lugn skola, det ska inte finnas så mycket barn på skolan och i klasserna. det
ska så klart vara bra lärare”
”Roligare lärare som xxx.”
”Jag tycker lärarna ska vara rolig och att när man jobbat länge så ska man få en kort rast.”
"Roliga lärare som xxx. 5 minuters pausar när man har tråkigt. mindre klasser"
”Inte för stor men ändå inte för liten. Jag tycker att Jernvallsskolan är lagom. För det får t.ex.
inte vara för stora klasser. Och ja lär mig mer när man är i små grupper för då blir man själv
mer involverad och koncentrerar sig bättre. Det är i alla fall vad jag tycker. Så alltså tycker
inte jag att det är så bra att göra en stor skola.”
”Lärarna ska förklara så bra dom kan och dom ska prata högt och tydligt. Och att det ska vara
tyst i klassrummet så man kan jobba bra och att man hör vad läraren säger.”
”skolan ska vara bra och ha bra lärare som xxx.”
”man ska ha bra lärare, ett exempel på det är xxx”
”Jag tycker skolan inte ska vara för stor. Det ska vara roliga och bra lärare som ska våga
skicka ut eleverna ur klassrummet om det stör övriga elever.”
"Jag tycker inte att skolorna ska vara för stora. Jag tycker själv att jag lär mig bättre i mindre
klasser/ grupper på grund av att man då kan få mer hjälp av sin lärare. Jag vill såklart också
att lärarna ska vara duktiga."
”Ha bra lärare och som utvecklar och sammanfattar i slutet av lektionen.”
”Ha bra lärare som sammanfattar på slutet av lektioner vad vi har gjort under dagens lektion,
gör så att vi utvecklas och undervisar på ett tydligt sätt.”
”Jag tycker att det ska vara en ren skola med bra lärare som är trevliga och lär ut, det får inte
vara för mycket elever för då blir det för mycket och det blir svårare att koncentrera sig. Jag
tycker också att det ska vara en bra miljö.”
"Jag gillar att skriva på dator & skulle gärna föredra det. Jag gillar också att sitta i ett eget rum
som det är kallt skönt fönster & utsikt."
”Roligare”
”Roligare och fler studieresor. Kaffe och chokladmaskin. Längre rast och kortare dagar. Mer
hjälp på lektionerna. Mindre klasser.”
”jag vill ha bra lärare och mer studieresor”
”lärarna ska vara bra och roliga och lugn.”
”bra?”
"Den ska vara inbjudande så man vill gå till skolan och lära sig nya saker.
Det ska vara bra lärare, som lär ut på ett bra och kul sätt.
Ska anpassa sig till eleverna."
”Skolan ska ha lite roliga lärare som kan skoja till det ibland, de ska inte vara så stränga.”
”inga prov”
”inga prov”
”inga prov”

”det ska vara bra lärare som är utbildade. lärarna ska lära ut på ett glatt men ändå strängt sätt.”
"Roliga och bra lärare. Skönare stolar."
”Skolan ska ha bra arbetsmaterial och arbetsmiljö. Även bra och utbildade lärare som alltid
sprider en positiv känsla.”
”Skolan ska vara kul och ha bra lärare som inte är som xxx och inte xxx heller. lärarna ska
vara mer roliga och skämta som xxx och xxx.”
”godare mat för mer energi på lektionerna”
”Jag tycker att det är bra som det är nu. men man kanske ska ha mer utbildade lärare.”
”Godare och bättre mat.”
”Inte så sträng lite mer känsla och skratt mer kreativa lektioner. Ta hänsyn till elever som inte
mår bra psykiskt som skär sig.”
”Tyst och lugnt. Helst med bra lärare som inte är tråkiga.”
”bra lärare”
”Bra lärare, bra material.”
”inte vara så stränga och ta hänsyn till de elever som har svårt för vissa saker.”
"läraren håller koll på vilken nivå varje elev ligger på. inte för mycket färger i klassrummet,
bra luft. snälla kamrater"
”Den ska vara rolig med roliga och aktiva lektioner. Så att man inte bara sitter å läser eller
lyssnar på lärare t.ex.”
”Lärarna ska vara mer som xxx läraren. Han är trevlig.”
”Lärarna ska hjälpa eleverna ordentligt och kanske försöka göra lektionerna lite mer
intressanta.”
"gratis mat i cafeterian så man får nånting att äta och inte är så trött på lektionen. utbildade
lärare."
”Lärarna ska vara roliga och berätta massa skämt.”
"bra lärare, trivsamma och fräscha klassrum. gratis/ billig mat i cafeterian så man orkar med
att jobba på lektionerna."
”Ha lektioner som faktiskt är intressanta och inte bara sitta och halvsova och lyssna på en
lärare som pratar konstant i en timme.”
”bra lärare, upprustad skola, bra elever, göra så att lärare är mer intressanta som gör ämnet
mer intressant och inte konstant pratar i en timme så eleverna halvsover.”
”Mindre klasser och mer fokus på lärandet och inte relationer och att alla ska kunna jobba
med alla.”
”Man ska kunna lära sig på ett sätt som passar dig själv t ex att vissa vill kolla på film och
vissa vill läsa”
”utbildade lärare, rena lokaler. fler lektioner med de ämnena som är svåra så att man kan bli
bättre i dem.”
”Den ska vara lugn & skön.”
”rolig, intressant, inspirerande, fräsch.”
”ha dricka på lektionen, bra och utbildade lärare, snälla men stränga lärare, olika
utbildningsmetoder.”
”Utbildade och bra lärare, fräscha lokaler, man ska få allt material som man behöver från
läraren.”

”Den ska ligga nära där jag bor så jag kan vara så utvilad som möjligt. Det ska vara behöriga
lärare och mindre klasser så att man är bekant med de flesta. Istället då för att lägga 100
miljoner om året på en ny skola så kan ni lägga dem pengarna på rustning av skolor och
försöka locka lärare. När det då blir mer personer i sandviken så kan man sätta de som inte får
platts i skolan på en buss ut till landsbygden som t.ex. Storvik, Årsunda och Österfärnebo så
att inte landsbygden ska behöva dö ännu mer.”
”Bra lärare, god mat, roligare lektioner.”
”Varje lektion fungerar online.”
”Jag tycker att skolan ska vara långsammare så att jag kan ta längre tid på mig med arbeten
och andra saker. Istället för snabbare lärning, går vi 1 månad mer i skolan.”
”Det ska vara arbetsro i klassrummen och lektionerna ska vara intressant.”
”bättre lektions tider och kunna börja lite senare men också sluta lite senare”
”Bra och motiverade lärare och god mat och intressanta lektioner.”
”Lärarna måste vara bra och ha lugn och ro.”
”jag tycker det ska vara bra mat och inte för långa dagar”
”Det ska vara bra arbetsro och de som behöver extrahjälp ska få det. Man borde också inte ge
så mycket läxor och inte ha så höga krav för det ökar stress. Den ska också ha bra lärare.”
”Det ska vara bra lärare och en bra klass. Man ska kunna trivas i klassen utan att känna stress
över att inte vara lika bra som dem andra eller känna sig ensam på rasterna. Det ska vara god
mat annars äter inte eleverna och då blir det svårare för dem att koncentrera sig på
lektionerna.”
”bra lärare och mer arbetsro.”
”lektionerna ska vara mer intressant och man kanske skulle fira med något när man har klarat
något stort.”
”att ha varma klassrum hela dagen”
”Att repetera varje lektion”
”Arbetsro och bra luft”
”bra arbetsmiljö och extra hjälp om man behöver.”
”Inte så mycket Gleerups, mer genomgångar.”
"Att lärarna inte pratar så fort för annars hänger man inte med.
Arbetsro på lektionerna för när andra pratar så börjar man prata själv men om det redan är tyst
så börjar ingen prata."
”skolan ska inte stressa elever. bättre mat så man har ork att koncentrera sig. arbetsro på
lektionerna. ingen ska vara ensam alla ska ha någon att prata med. mindre press på läxorna. ha
mer alternativ på maten så att det finns något man tycker om. alla ska vara trevliga mot
varandra. det ska vara fräscht och bra luft i skolan. det ska vara bra lärare.”
”Bra arbetsro, bra och pedagogiska och utbildade lärare, bra luft, bra mat, bättre material och
eleverna får påverka på vilket sätt vi ska lära oss osv.”
”Den ska vara lugn och ha lite personer så att det blir lugnt i klassrummen och korridorerna så
att man kan koncentrera sig. Att man ska göra skolan på skoltid och inte när man kommer
hem för man får liksom aldrig ledigt om man ska göra läxor och plugga till prov hemma varje
kväll. Jag tycker att hemma borde vara en fristad ifrån skolan.
Man borde också ha bra lärare, det innebär inte att man ska ha utbildade lärare för flera som är
utbildade är jättedåliga. De behöver inte vara bra att lära ut utan att lärarna ska vara empatiska
och bli vän med eleverna, för då lyssnar man på lärarna.”

”kortare sommarlov så att man inte glömmer bort allt man lärt sig.”
”För att jag ska lära mig på bästa sätt borde vi ha bättre arbetsro så att man kan koncentrera
sig bättre på lektionerna, då lär man sig mer och behöver inte ta hem för att jobba. Det lärarna
kan tänka på är att prata långsammare så att vi elever hänger med och hinner anteckningar.”
”Liten”
”Bra”
”Den ska vara tyst”
”Liten”
”som de är nu”
”Mer personal”
”Jag tycker att det ska vara mindre klasser för då blir det oftast tystare och men kan få mer
hjälp.”
”Mindre klasser, mer personal, lugnare tillvaro.”
”Mycket snus”
”bra”
”lugnare tillvaro, följa regler exempelvis om en elev inte följt en deadline att man då ska visa
konsekvenserna så att man lär sig.”
”Färre elever i klasser, bibliotek.”
”Inte en storskola i alla fall”
”Mindre klasser”
”En skola ska vara lagom stor med lagoma klasser.”
”Lärare som förstår vad dyslexi är och hur man kan hjälpa barn som har det”
”Jag vill att det ska vara mer personal och små klasser för att underlätta lärandet i skolan för
mig. Det kan vara lättare då att få den hjälp man behöver. dessutom bör det finnas mer
anpassat material utefter olika individers behov. det ska också finnas möjlighet att kunna
studera i lugn och ro i grupprum eller studierum och kanske eventuellt ett levande
studentbibliotek där man kan sitta och studera mer ingående.”
”Att läraren ska förklara på bästa sättet för att eleverna ska förstå vad dom ska göra...”
”Man ska ha bra lärare som får en att bli intresserad i ämnet. Om inte det finns/man inte bara
inte gillar läraren av någon anledning är det svårt att bli intresserad och då orkar man inte bry
sig och lär sig då mindre.”
”Att lärarna ska försöka på bästa sättet för att eleverna”
"Jag gillar när arbetet har en bra struktur och man vet vad det är man jobbar med.
Jag tror att om man har mindre antal elever i varje klass kommer man kunna få mer hjälp om
man behöver det"
”Det ska vara noggrant att lärarna ska enkelt kunna stödja elever enskilt och i grupp (mindre
klasser/mer personal). Det är viktigt att göra både enskilt och grupp arbete för att veta hur det
fungerar för eleverna I grupp.”
”Bra lärare, roliga lektioner”
”Det ska vara bra och utbildade lärare.”
”Det ska finnas alternativ för mindre klassrum så att man kan sätta sig några stycken och
jobba! Samt bra lärare som man har en bra relation med, även en ljus och fräsch miljö att
jobba i”
”Bättre lärare.”

”bra lärare, lärare som kan ge ut lite alternativ som man kan jobba med”
”Lärare som vet vad de ska göra.”
”Bättre lärare”
”Bra lärare som kan anpassa sig efter elevernas behov. Flera rum som man kan sitta och jobba
i.”
”Det ska vara en bra arbetsmiljö, bra lärare och bra arbetsmaterial”
”korta skoldagar”
”Mer personal och flera rum för att vara för sig själv.”
”Lugn, inte för stor, inte för liten.”
”Bra lärare och att vi kanske börjar skolan lite senare. Vi människor ska egentligen vara uppe
vid 6:00. Och som jag sa i filmerna så vill jag ha en kaffemaskin som serverar varm choklad
som man kan dricka mellan lektionerna”
”Alla lärare ska sparkas eller få en mindre roll och bytas ut mot någon form av datorrobot som
är inställd så att den kan utbilda elev efter elev på ett sätt så att de förstår helt och hållet.”
”Bra miljö, bra lärare, bra skolmaterial och bra klasskamrater.”
”Skolmiljön ska vara lugn och trygg. När man har en mindre skolor känner man sig som en
del av en familj, alla lärare vet vem man är och man känner sig sällan utanför. Större skolor
känns mer som en fabrik där man bara är en i mängden. Elever har lättare att lära sig när det
känns kul och det måste vara svårt att ha kul när man aldrig pratat med läraren utanför
skolan.”
”För att jag ska lära mig så vill jag ha bra lärare och små rum som man kan gå och sätta sig i
och jobba.”
”Jag vill ha bra lärare. Som lär ut på intressanta sätt och varierande sätt. Som kan förklara
varför du får det betyg som du just får och följer betygmatriser. När lärare är ointresserad och
inte förklarar på ett sätt så många elever förstår kommer inte eleverna vara intresserad. Om
läraren är bra så är det lättare att vara intresserad och på det sättet lära sig mer.”
”Bra lärare, inte för stora eller för många klasser. Bra skollunch, bra stämning.”
”medelstort, 2-3 våningar, inte för stort rum.”
"Det är viktigt med att det ska vara bra lärare. Med bra lärare menar jag då att de ska vara
utbildade inom deras ämnen och bra på att hantera ungdomar. Hen ska kunna ta plats i
klassrummet och vara sträng utan att skrämma småbarnen i låg/mellanstadiet. Det är också
viktigt att läraren ska tycka om barn och passionerad om att lära ut.”
”Inlärningen skulle vara lättare om det fanns enkla och olika metoder vid varje lektion. Helst
ska lärare ha olika saker att ge eleverna i form av undervisning och uppgifter.”
”Det vore också skönt med fräscha toaletter och sköna stolar i klassrummen."
”Jag tycker att det ska vara mindre klasser för då blir det oftast tystare och men kan få mer
hjälp.”
”För att jag ska lära mig så vill jag ha bra lärare och små rum som man kan gå och sätta sig i
och jobba.”
Jäderfors skola
Mellanstadiet

”att ska jag lära mig bäst är att skolan ska vara lugn och jobba hårdare och de att va 1 lärare i
en klass.”
”Jag tycker man ska ha ett bra klassrum, och jag tycker det inte ska vara så stora klasser”

"jag kan lära mig på bästa sätt om jag har två lärare och bra arbetsro, att alla ska fokusera så
man inte pratar hela tiden så man kan göra sina uppgifter bra."
”Jag kan lära mig på bästa sätt om det är tyst och lugnt.”
”längre tid i skolan och mer matte”
”stor, bättre”
”Att ha bra lärare som förklarar bra.”
”Att vi ska ha fler glosor. Jag vill att vi ska ha större gympahall så att man får bra med
utrymme. Jag vill att man ska få välja om man vill ha ipad eller dator.”
”jag ville att det skulle vara lugn skola för att man ska koncentrera sig i lektionerna.”
”jag vill att det ska vara lugnt i klassen så man kan koncentrera sig. en mellanstor klass med
ca 15-17 elever.”
”bra utbildade lärare och snälla lärare, det ska vara lugnt i klassrummet.”
Murgårdsskolan
Mellanstadiet

”Klassen ska vara tyst och räcka upp handen när dom vill fråga något”
”att man får ha sina mobiler i skolan och jag vill att vi ska ha 45 minuter rast”
”Att få använda mobilerna och lyssna på musik.”
”att få använda mobilerna på rasterna och ibland på lektionerna!!!!!!!!!”
”ha telefonen för att googla lyssna på musik”
”att alla lärare ska var mer stränga”
”lyssna på Music medans jag jobbar. jag får röra på varje 20 minuter så att jag kan sitta still.”
”jag vill att alla lärare ska vara mycket strängare med arbetsron, fula ord, skoj bråk osv. jag
tycker att vi behöver mycket mer nytt och inte slitet material.”
"lyssna på Music medans jag jobbar. jag får röra på varje 20 minuter så att jag kan sitta still."
”att vara tydlig så man förstår. hjälper när man behöver hjälp. och vara tysta.”
”Få tyst på klassen!”
”Att det finna bra lärare. Att man ska få lyssna på musik”
”Music på alla lektioner”
”bra lärare och har mobiler i rasterna”
”lärarna hjälper mer”
”att sluta prata i lektionerna och hjälpa varandra.”
”Hej jag vill att vi ska få lyssna på lektionerna och att det ska finnas arbetsro i klassrummet.
Hej då”
”Arbetsron”
”lyssna på musik”
”Att alla ska ha arbetsro.”
”att man förklarar bra och inte bara säger gör så och så utan att man förklarar vad man skall
göra.”
”att mellan ska vara själv och lågstadiet själv”
”Alla ska vara tysta och lyssna på läraren.”

”Jag tycker att man borde lyssna på lektionerna och göra som läraren säger.”
”om många är tyst så hör man bättre och fokuserar”
”att man får ha mobilen och få spela fritt”
”att alla hjälpa varandra”
”lärarna ska va snälla, dom ska fråga om alla fattar, det ska va tyst i lektionerna.”
”alla ska vara tyst och lyssna på fröken”
”arbetsro o vara tyst i klassen”
”många elever ska va tyst satt jag hör när fröken förklarar”
”lära mig mer”
”de bra mer tid”
”jag tycker att man borde lyssna på lektionen och inte prata med non andra utan lyssna på
läraren.”
”lärarna ska göra lektionen rolig och de måste också vara snälla och inte för stränga, de måste
också låta eleverna bestämma lite på lektionerna.”
”Jag tycker att man ska lyssna på lektionerna.”
”bra”
”Alla borde lyssna och vara tysta så alla i klassen ska kunna jobba i tystnad och ingen behöver
skrika för att de inte får hjälp att om behöver hjälp så räcker man upp handen och inte skrika
för fröken. Man ska ha klassro så alla kan jobba och inte få huvudverk hela tiden och alla
dagar. :)”
”Ingen skrik eller mycket prat. Bara viska. Alla ska lyssna på lärarna som är i klassen.”
"att skolor ska ha många lärare. en fin klassrum."
”lite mera engelska. jobba mindre med datorn för att det är bättre att skriva på ett papper eller
läsa på ett papper för annars kan det gå dåligt att skriva fint.”
”jag tycker att det ska vara fler lärare i klassen. Ett större klassrum.”
"Kunna vara pigg för att kunna sova nio till tio timar för att kunna orka förstå. Kunna få mera
matematik för att man ska lära sig och räkna utan att bli lurad. Man ska få mera engelska 3
gånger per vecka och en lektion ska var 35 min.
Det ska kunna vara 20 barn per klass man ska kunna vara trygg och kunna ge sina åsikter. jag
skulle köpa en kaffe maskin. Man ska ha bra Grammatik. Man ska ha en soffa för att vila 10
min. det ska vara mer saker att leka. Det ska vara fler rastvakter. Kunna simma mer per år. jag
vill ha ett gym i skolan för att ta energi."
”Flera lärare, större klassrum max 20 elever, mer dator tid, inge spel på datorn, flera klassrum
och längre lektioner”
”Jag vill att det ska vara flera lärare i varje klassrum. jag vill ha ett avkopplingsrum nära
klassrummet.”
"Läraren ska vara mer tydlig när man för hem läxor. Arbetsro på lektionerna. På vintern är det
kallt i klassrummen."
”Jag vill ha arbetsro. Vi borde vara tysta. Mera grupp arbete och grupprum för att fokusera.
Längre skoltider för att vi ska lära oss mer. Vi vill gå på badhuset mer för att många är inte
riktigt bra.”
"mindre prov för då får jag stress fixa stressbollar. Längre skoldagar mer läxor på dator och
på papper. arbetsro. flera lärare så vi får mer hjälp. varmare element så jag inte fryser. man får
spela dataspel som är till för utbildning eller lärorika dataspel t.ex. minecraft java edition."

Norrsätraskolan
Mellanstadiet

”snälla lärare fast lite stränga. sitta själv i klassrummet. sitta med en kompis när det är film.
tugga tuggummi.”
”Jag ska lyssna på läraren.”
”alla elev lyssnar på lärare”
”alla ska vara tyst och lyssna på fröken”
”att lärare är snällare och mycket trevliga mot barn och hjälp till alla.”
”att barnen ska ha ett litet och belönas varje gång när det har gått bra. test varenda morgon.”
”Att man trivs i skolan och att man känner sig bra i skolan. Och att man ska ha snälla lärare
inte de som är för stränga. Att man ska få ta hem datorn hem och att få läxhjälp. Man ska ha
längre rast att ingen ska mobba en. Och eleven ska försöka lära sig det fröken säger om man
inte förstår då får man räcka upp handen och säga till exempel jag förstod inte vad du sa sen
förklarar läraren åt den”
”får ta hem dator om man gör klart läxorna då får man choklad”
”det ska vara bra lärare och bestämda.”
”skolan ska vara stor. Det ska vara mer rast. Telefon på rasten. Och att man får belöningar om
alla har rätt på läxan. Barnen ska lyssna på läraren. Inga rasistiska lärare. Man får ta hem
datorn över. Spela på datorn hemma. Man får tugga tuggummi på rasten. Det ska vara rättvist.
Och att det ska vara mer läsning varje morgon. Ingen ska svära.”
"Lärarna ska vara snälla men bestämda. Det ska vara rättvist för alla elever. Man får ha extra
lektion när det är rast om man vill."
”att alla ban ska lyssna på fröken och vara tyst om nya barn kommer till nya skolan och vet
inte svenska så en fröken som pratar hans språk kan hjälpa han och barn som är bra på allt T e
x. svenska och matematik och några annat kan flytta till annan årskurs”
”Ingen rasist lärare. Rättvis skola. Man får den hjälp man behöver. Längre raster och fotbolls
planer. Man får ta hem datorn och ladda ner spel och för att göra läxan. Man får läxhjälp att
läraren hjälper med läxan om man inte kan göra den hemma. Man får en belöning om man
kommer i tid och lämnar läxan i tid får man en belöning skolan bestämmer belöningen.”
”vara tyst på lektionen, inte pratar rakt ut på lektion, räcker upp handen om du vill säga nåt”
”Alla lärare ska ha positiv Energi och de ska hjälpa till med en uppgift”
”flera lärare”
”Det ska vara tyst i klassrummet när man jobbar och när någon annan pratar så ska man vara
tyst.”
”bra lärare”
”jag tycker den redan är bra”
”Trevlig miljö skolmaterial”
”Mindre tjafs och bråk. De ska vara tyst och lyssna när någon pratar.”
”jag vill att när lärare pratat ska de andra varar tyst och att alla ska vara snälla”
”Det ska vara en trevlig miljö. Det ska vara lugn och ro i klassrummet och om jag jobbar själv
med en uppgift vill jag gärna vara avstängd från omvärlden och bara lyssna på musik då
jobbar jag som bäst.”
”jag vill att jag ska lära mig, att sitta med en lärare för att jag ska lära mig bättre.”
”Underlätta lektioner för flyktingstudenter för att behärska språket.”

”att ha skärm runt sin bord.”
”att man kan använda skärmar och är för sig själv.”
”Vi ska ha utbildade lärare som kan språket så att man förstår. Lite mer enskilt så att man kan
fokusera bättre! Skönare stolar så man kan sitta stil och skärmar.”
”Vi ska ha utbildade lärare som kan språket så att man förstår. Lite mer enskilt så att man kan
fokusera bättre! Skönare stolar så man kan sitta stil och skärmar.”
"Att ingen kan röra något av andras saker. Har skärmar vid sig."
”Att skolan ska vara tyst, alla ska sitta/ställa sig på sin plats. Man ska ha skärmar som skiljer
elever från varandra.”
”Att man ska få sitta själv i ett eget bord och att man ska få av skärma sig. Jag vill att man ska
få vara inne på rasterna och inte behöva bli tvingad ut”
”Att man har skärmar runt en så att man kan fokusera på sitt eget arbete. Lärarna ska förklara
mer tydligt och förklara varför och saker man kan göra fel. Skönare stolar så att man kan sitta
bekvämt.”
"att man ska respektera varandra och att man ska inte tycka fult om varandra"
”att man kan respektera varandra och inte säga fula ord”
Högstadiet

”jag ska vara med i en klass som inte är för stor o för högljudd”
”bra”
”Vara i bra skick så man trivs sen vet jag ej.”
”vet inte men lära ut bättre”
”mer stöd”
”att det ska finnas bra lärare och att det är arbetsro”
”Inte för många elever i klasserna så man kan hålla arbetsro och man behöver bra lärare.”
”Lagom många klasser och elever i klassen och utbildade lärare.”
”Inte så stora klasser, bra lärare, fräscha skolor och klassrum.”
”Skolan ska vara rolig. man ska kunna känna sig trygg och lärarna ska va snälla och hjälpa
mycket. Det ska vara tyst i klassrummen.”
”Miljön ska vara bra, bra material ska finnas, både läroböcker och läromedel på datorn ska
finnas samt att lärarna är bra och förstår eleverna.”
”Det ska vara en trevlig miljö att plugga i och lika så matsalen.”
”jag tycker att skolan ska ha bra lärare.”
”det ska vara bra arbetsmiljö. både arbetsro på lektionerna och nya byggnader och med bättre
material. det ska också vara bra lärare med en bra personlighet. om läraren har en dålig
personlighet kommer man inte vilja göra sitt jobb på eller efter lektionerna.”
”Att lärarna är rätt utbildade och vet vad de lär ut. De ska också ha olika läromedel för att
göra skolan intressantare.”
”den ska vara ordentlig och man ska få ha arbetsro”
”bra lärare bra lektioner”
”bättre lärare”
”jag tycker att lärarna ska vara stöttande och försöka lära på ett bra sätt så att man förstår.”
”bättre schema”

”jag tycker att lärarna ska lära ut eleverna på ett bra sätt.”
”Bra lärare, bra klasskamrater och att allt inte är på datorn.”
”den ska inte existera för på filmen blev ju ungarna tvingade till det dom sa”
”att man har flera bra datorer och att man har flera lärare så slipper man ha flera elever i en
enda klass.”
”Skolan skall vara en plats som bjuder in till kreativt lärande som passar många. För mig så
skulle det vara utmärkt om den var lite mindre och om det ej var någon lärarbrist så att man
som elev kanske får mer hjälp och bli mer sedd.”
”Det är bra så här. Men fler lärare på varje lektion behövs så att alla får hjälp.”
”Tyst och lugnt.”
"Liten. Blir väldigt lätt stressad om det är mycket människor som ALLTID ska vara i vägen.
Tycker det skulle vara mycket lättare med en liten skola, med ungefär 3 (a,b,c) klasser i varje
årskurs och 16-20 personer i varje klass."
”jag tycker att det ska vara bra lärare, flera skolor som vi har nu så att det inte blir kaos om
det är en och samma.”
”tycker om när det inte är för mycket folk och ganska lugnt, för om det går för många i en
klass till exempel så kan det vara svårt att få den hjälp man ibland behöver.”
”mindre klasser.”
”jag tycker att det borde vara enskilda skolor för att då är det för många personer i en hel
skola.”
”den ska vara intressant. och så ska lärarna ha inlevelse så det är roligt och lyssna på tex
genomgångarna. och så ska de helst vara tyst i klassrummen”
”mindre klasser för att man kan fokusera”
”som den är nu, ingen mobbning, "bra" lärare etc. "likvärdig skola"
”Den ska vara lugn och helst inte alltför många elever!”
”jag tycker norrsätraskolan är bra på att lära ut. jag tycker att det är det bästa sättet.”
”att man ska ha mer respekt för varandra. att man ska satsa mer på läxor till barnen och att
man ska kunna förklara mer i lektionerna. att man ska ha mer prov mer på alla ämne. om man
har dåliga betyg ska man hjälpa barnet mycket mer och man ska inte ta sig upp till andra
klasser om man inte har bra betyg. läraren ska försöka lära barnen på bästa sättet så man
förstå och inte säga vi pratar om detta senare.”
”lärare som förklarar, praktiska övningar och lärare som har tid att hjälpa.”
”kolla på filmer. Läraren pratar för hela klassen och spela spel som xxx”
”Den ska vara lugn för att om det är stökigt kan jag inte tänka och då blir det att jag blir efter i
skolan.”
”bra lärare, tyst i klassrummet, ingen mobbning på skoltid eller på sociala medier för det
påverkar även sitt skolarbete.”
”trivsam miljö och bra lärare som inte går för fort fram med arbeten.”
”den ska inte vara en jättestor skola.”
”Inte så stora klasser, bra utbildade lärare och bort med betygsstressen”
”vara mindre i en klass.”
”jag tror att jag lär mig bäst när det är liten och lugn skola”

”Det ska vara flera skolor så att det inte blir för mycket folk för att vissa får panikångest när
det är för mycket människor i närheten. Skolan ska också ha flera bra utbildade lärare som lär
ut bra.”
”lugnare lektioner, mer förklaring av läraren. längre skoltider.”
"det ska vara bra lärare som är snälla men om det blir pratigt så säger dom ifrån, alla ska va
snäll mot alla"
”det ska vara bra lärare som är rakt på sak och bara allmänt sköna som man kan snacka med.
ha roligt medans man lär sig.”
”Det ska vara god mat.”
”Att läraren ska förklara på bästa sättet.”
”Jag lär mig bra när jag har en lärande matris att utgå ifrån så jag vet vad jag ska göra för att
få det betyg jag vill sikta på.”
”bra lärare”
”bra lärare och ganska tyst och bra”
”Man ska ha roligt och lära sig samtidigt för då tar man in informationen och bra lärare”
”jag lär mig redan det bästa inget ska förändras”
”lärarna ska slänga ut eleverna om de pratar och dem ska vara strängare med reglerna. alla
elever ska vara tysta och inte störa andra elever”
”det ska finnas bra läromedel och många lärare så att alla kan få den hjälp de behöver.”
”Bra lärare och roliga övningar och så tycker jag att man ska gå på flera små skolor istället för
en stor.”
”Det ska vara lugnt och inte för mycket folk. Det ska vara bra lärare som inte är för stränga
men ska inte bara sitta där på en stol.”
”väldigt bra lärare, bra lokaler, bra genomgångar och bra förklarat och att man får bra hjälp.”
”Mindre klasser så att det blir lättare att få hjälp om man behöver. Tydliga genomgångar inför
lektionerna.”
”Bra lärare och tydligt på lektioner.”
”lärarna ska vara kreativa, bra och man ska ha roligt på lektionerna”
”Att vi gör mogna saker i skolan men lite läxor.”
”Lärarna ska vara bra, alltså inte för stränga, inte för snälla, osv. Bra klasskamrater, vuxna
som går runt i korridorerna och skojar. Lärarna ska inte tvinga på saker.”
”Jag tycker att vi borde göra allt mer hemtrevligt. En kuddhörna, mer soffor, tavlor med
motiverande text på och väggarna borde vara mer färgglada.”
”Jag tycker att för en bra skola ska det finnas trygga miljöer och bra lärare. En bra lärare får
en motiverad och får en att kämpa mer för betygen. Trygga miljöer får en lugnare och då blir
du inte stressad.”
”Det ska vara en lugn och trivsam miljö, fräscha lokaler och en fräsch matsal. Bra lärare som
instruerar på ett bra sätt och behandlar alla lika.”
”det ska va mindre klasser och vi ska ha en hjälp lärare så det inte blir för stressigt för den
andra läraren”
”Utbildade lärare som kan lära oss på bästa sätt. Att vi får ha mer speciella dagar för att
eleverna ska få mer intresse för skolan.”
”God arbetsro och att det ska vara lugnt i klassrummet och i skolan. Lärarna ska förklara och
vara tydlig. Dom ska vara ganska sträng men rättvis.”

”Göra saker roliga och ha mera praktiska övningar. Olika dagar där eleverna får göra speciella
saker som t.ex. teknikdagar och NO-dagar m.m.”
”ingen mobbning va tyst på lektioner ha lite stränga lärare”
”Det ska vara bra lärare, bra klasskamrater och bra klassrum. Lärarna ska vara snälla och
hjälpsamma till alla elever. Lärarna ska kunna hjälpa oss om det inte är så jättebra dagar eller
om det hänt nåt.”
Det ska vara arbetsro i klassrummet. Man ska ha lärare som hjälpen en. det ska vara lärare
som stöttar en och är rak på sak om man behöver hjälp. det ska finnas material i klassrummet
så läraren inte behöver springa och hämta det hela tiden.
”bra snälla lärare, snälla elever och arbetsro”
”Jag tycker att jag lär mig bäst när det är en bra miljö i skolan, rena lokaler, mycket bra lärare
som till exempel är roliga, seriösa och stränga när det är lektion och när det behövs, kreativa
och motiverande lärare som ger eleven de stöd de behöver och verkligen peppar alla elever.”
”genom att träna mer. lyssna mer i lektionerna.”
”Det ska vara bra lärare som förklarar tydligt på lektionerna och lugn och ro i klassrummet.”
”jag tycker att lärare ska vara lite stränga då lyssnar eleverna.”
”Inte för stora klasser”
”Kortare lektioner o så.”
”Lite folk och bra utbildade lärare.”
”Tyst, intressant och rolig?”
”Bra lärare, som lär ut bra.”
”Ha bra utbildade lärare.”
”den är bra som den är”
”skolan ska hämta bra lärare och de som behöver stöd ska få det.”
”material som fungerar. bra lärare som förstår vad man behöver hjälp med”
”att man får ha på sig keps å luva å ytterkläder om man vill och får ha telefon på sig och att
man får sitta i grupp rum”
”inte ha xxx som lärare och att lärarna ska vara mer kreativ så det blir kul att lära sig”
”det ska vara roligt samtidigt som man lär sig.”
””Jag tycker de som behöver hjälp i skolan ska va indelade i grupper”
”en liten skola med bra utbildade lärare.”
”hämta (unga ) lärare inte pensionärer”
”mindre människor i varje klass och lärarna ska hjälpa till man vill inte”
”skolan ska inte börja klockan 08:00 den ska börja klockan 10:00”
”mindre elever i varje klass, mindre anpassat, roliga lärare, mer fokus och lyssna bättre och
inte bry mindre om dom andra i klassen.”
”liten med små klasser, lektioner utformade efter hur elever lär sig. alla är olika och
lektionerna måste vara utformade efter att alla lär sig olika. Skolan måste sänka ljudnivåerna
både på lektioner och på raster, hur ska det då fungera om korridorerna är smockfulla med
tonåringar.”
”Att jag har bra lärare som kan förklara bra vad man ska göra.”
”att man ska ha utbildade lärare.”

”det ska va roligt när man lär sig inte bara läsa i en bok”
”Allt handlar om att ha bra lärare. Det är det viktigaste.”
”det ska vara roligt att gå i skolan för då VILL jag lära mig nya grejer. om lärarna har en
attityd och är otrevliga så tappar man motivationen till att lära sig.”
”längre raster”
”jag vill att lärarna ska förklara på ett lätt sätt så att eleverna kan förstå.”
”Bra lärare.”
”Bra lärare, gör en genomgång som man förstår, hjälper om man behöver hjälp och hjälper en
tydligt så man förstår.”
”Ren, utbildade lärare och lugn miljö.”
”Det ska vara roliga lärare för att man lär sig bättre från de.”
"Jag vill att man ska få välja själv, jag vill att man inte ska behöva arbeta med allt som man
tycker är onödigt. Det är extremt mycket saker i skolan som jag aldrig kommer att få någon
praktisk användning av. Ett par exempel. Jag vill bli antingen engelska lärare, speldirektör
eller filmregissör. Jag kommer aldrig behöva använda mig av alla ackord på gitarr, eller veta
vad som gör ett surt ämne surt eller ett basiskt ämne basiskt.
Jag säger absolut inte att det inte finns elever som kommer behöva använda dessa saker, vilket
är varför jag tycker att man borde få ett val. Man borde få bestämma vad man vill lära sig mer
om. Man kan fortfarande inkludera såna saker. Men en persons barndom är en värdefull
period. Jag vill att man ska motiveras att arbeta i skolan. Jag vill att man ska känna sig
inspirerad av sina lärare inte uttråkad.
Vad skulle ni välja? Att bli tvångsmatad en massa onödiga saker ni aldrig kommer använda.
Eller att få välja själv. Tack"
”Extra lektioner och bra lärare och många studiehandledare.”
”att skolan får ha extra lektioner och bra lärare som förklarar på enkelt sätt”
”skolan måste ha behörighet och många studiehandledare”
"Jag tycker det är en rätt så dum idé att göra en gemensam skola, det finns många anledningar
till det. Det kommer bli väldigt dyrt om man ska bygga en gemensam skola. Pengarna som ni
bygger en stor skola med kommer vara våra föräldrars skatt (våran skatt senare i livet).
Det finns knappt lärare för de skolor vi har nu och om det ska byggas en skola för alla att gå
på så behövs det även flera klassrum och då behövs det fler lärare vilket ni inte har. Det är ju
egentligen ert fel eftersom ni kräver massa papper/ dokument även om man är en bra lärare.
Jag hade en lärare i mellanstadiet som inte kunde vara lärare längre för han hade inte sina
dokument, han fick då sparken. Det är inte heller många som vill vara lärare och de ni har tar
ni inte emot för att de inte har dokumenten.
Om man ska bygga en stor gemensam skola så skulle det vara garanterat mycket lättare om
alla var sams vilket alla inte är. Det kommer bli bråk och ni har inte lärare att ta hand om det
då alla lärare ni har redan är inne på lektion. Det kommer bli kaos med andra ord. Om det blir
skolskjutning så kommer många skada sig/dö för att alla är i samma byggnad. Lika om någon
blir sjuk, det kommer smitta sig rejält fort. Elever och lärare kommer att minskas och vem vet
hur lång tid de kan vara sjuka.
Om det börjar brinna så kommer hela skolan att ta eld, det kommer gå fort och all material
som är samlad i byggnaden kommer brinna ner vilket gör att branden kommer sprida sig ännu
snabbare. Tänk dig nu att ungefär halva skolan brunnit ned och den andra delen är rökskadad,
var ska eleverna då gå? Det kommer bli svårare att lära sig för att det kommer bli större
grupper (alltså som vängrupper). Det kan skapa större problem och då är vi där igen, det finns
inga lärare för att stoppa bråken.

Om det bara finns EN gemensam skola och den är borta (brunnit eller något annat kan ha hänt
med en) Vart vill ni att vi ska gå då om de skolorna som funnits innan blivit till någonting
annat eller att byggnaderna inte ens längre existerar. Är det menat att vi ska studera hemma
då. Mina föräldrar förstår inte ens hälften av de uppgifter våra lärare ger oss.
Vart ska då byggnaden ens stå någonstans, den kommer ta över rätt så stor del av Sandviken
och ingen kommer gilla skolan ändå. Flera elever kommer bli deprimerade för olika
anledningar, det kan vara till exempel av depression. Vissa har ju också panikångest med
mycket människor runt omkring sig och vissa har socialfobi. Det kommer bara bli katastrofalt
och eleverna kommer sluta komma till skolan då.
Om jag ska kunna lära mig i skolan så skulle det ju absolut inte bli bättre om det var
fullsmockat. Det är även många som inte vågar säga svaren eller att räcka upp handen för att
man är rädd att de andra ska skratta åt en. Om detta är för att skolorna ska bli mindre fulla så
är det inte direkt en lösning. Alla kommer gå till lika skola så det kommer bli fullt snabbare
än vad det blev fullt när det var flera skolor. Det kommer bli så fullproppat att det kommer
behövas bygga en till stor skola för att det kommer familjer till Sandviken rätt så ofta. Om
man bygger en till skola så kommer det bli ännu dyrare och ta mer plats. Sandviken kommer
vara fullproppat med klassrum."
”mer stödjande och hjälp.”
”tyst men ändå fritt”
”Man ska ha arbetsro och man ska veta vad man ska göra på lektionerna.”
”arbetsro och man ska veta vad man ska veta vad man ska göra på lektionerna”
”Lärarna ska få oss och förstå på ett bra sätt och de ska lära oss så mycket så möjligt om
ämnet.”
”Jag tycker att den ska ha utbildade lärare som är jättebra. lärare som verkligen gör att barn
lär sig, inte pratar i lektionen om läraren inte har tillåtit det. Att vi får läxor som vi lär oss av,
använder tidslektionen till att lära oss och göra det vi ska. Och ha kanske två lärare i lektionen
för att få tillräckligt med hjälp. Jag tycker att vår skola borde målas om med lite glada färger
som rosa för att gult, vit och typ rött är jätte tråkigt och dött, det ser gammal dags ut. Vi måste
fräscha den med lite gladafärger. jag tycker att det borde finns några häftiga tavlor i vårt
klassrum. Och vi vill ha nya skåp. En till sak som jag hatar är att tillexempel i spanska
lektionen kan vi inte skriva på böckerna och det gillar jag inte, jag vill hjärna skriva på
böckerna istället för skrivhäften.”
”Att lärarna gör lektionen intressant, arbetsro och jobba ensam.”
”Ha bra lärare och en bra arbetsmiljö.”
"stor yta men inte många elever. max 25 styckna i klassen för att då blir det inte så rörligt. För
om man är 30 st eller mer så kommer ingen att kunna koncentrera sig och då blir ingen så
taggade till att gå till skolan för då känner man liksom ''nej kommer ändå inte lära mig något
för att alla pratar ändå'' liksom dom ska komma hem STOLTA. mer stöd för de som behöver
hjälp. mer lärare som kan lära oss mer än vad vi redan kan."
”Många prov”
”bra lärare”
”en helt vanlig skola.”
”Som det är nu!”
”det ska va en ganska liten och lugn skola.”
”liten skola”
”så som de är du, många små skolor”
”Det är ju ganska självklart bra lärare som är utbildad.”

”bra lärare lite stränga men ändå så lektionerna blir roliga att man skrattar lite men ändå
seriöst”
”Den ska ha utrustningen som behövs, ha bra lärare, inte så stora klasser så att det inte blir för
pratigt. Men det viktigaste är nog bra lärare, som förklarar bra så att man förstår.”
”jag tycker inte att det ska vara en för stor skola för då kommer jag ha svårt med att
koncentrera mig för att då kommer det vara mycket spring.”
”Det ska vara skapligt tyst i klassrummet så man kan koncentrera sig. Lärarna ska försöka
förklara sitt bästa så att alla förstår och lär sig något. Skolorna och klasserna får inte heller
vara för stora för då kan det lättare bli pratigt och man tappar fokus. Rätt och bra utrustning
ska också finnas.”
”Jag tycker att skolan ska vara Hjälpsam och positiv, men ändå så man inte får för mycket
hjälp. Det ska vara lite mittemellan.”
”jag tycker att en skola ska vara som det är nu, lagom många i klassen så det inte blir för
stökigt. läraren ska motivera en och läraren ska förklara ordentligt och finnas är om man
behöver hjälp. ta allting i ordning så det inte blir stressigt osv.”
”Jag tycker att skolan ska vara som den är nu, lagom stor och typ 20-25 elever i varje klass.
Det blir bra arbetsro och man koncentrerar sig bättre då. Jag vill ha lugn och ro när jag
arbetar.”
”Att vara snälla med varandra, förklara bättre i lektioner om prov och läxor. Lugn och ro mer
i lektioner speciellt i prover. Jobba hemma mycket.”
"skolan ska vara mellan stor. för att man vill inte det ska vara för trångt. läroämnen ska vara
bra och det ska funka för alla elever."
”Den ska ha bra utrustning och bra lärare som försöker sitt bästa på ett bra sätt. Det ska inte
vara för stora klasser eftersom att det då lätt kan bli pratigt, och det är väl inte så lätt att lära
sig då.”
”Klasser med 22-16 elever för arbetsron. tydliga lärare som kan både svenska och engelska
bra. Bra med raster så man kan få röra på sig så man kan koncentrera sig på lektionerna. och
inte för långa lektioner heller så man tappar koncentrationen. bra luft/ventilation så man inte
får ont i huvudet.”
”En mindre skola med lite folk så det inte är lika mycket ljud och så man kan koncentrera sig
mer.”
”vara tyst på lektionen inte prtar rakt ut på lektion rakt upp handen om du vill säga nåt”
Sätra skola
Mellanstadiet

”Jag tycker att skolan ska vara som min skola.”
”Jag tycker att jag lär mig på bästa sätt i min skola redan.”
”Det ska finnas tillgång till extrahjälp när de behövs.”
”mindre grupper och bra lärare.”
"Det ska vara bra lärare som är rätt utbildade som kan lära dem andra eleverna. Att man kan
ha ett ställe som man kan läsa böcker och göra läxor. och skåp för säkerheten. Och mindre
grupper typ som parallella grupper."
”Att jobba i mindre grupp.”
”Det ska vara Typ 20 elever i en klass och två lärare special lärare för handikappade elever. i
klassrummet vill jag ha lite mer färger på väggarna och ett grupprum. Lärare får inte röker
eller snusar. Omklädningsrummen ska vara fräscha. Stora klassrum men bara 20 elever.
Skolan ska ha bra ventilation.”

”För att jag ska trivas i skolan tycker jag att man från början göra så att alla kommer varandra
rätt nära varandra, T.ex som i min klass för här är alla rätt nära varandra och kan prata om
nästan vad som helst. Det ligger mycket på lärarnas ansvar också, då kan dom typ göra många
lekar och fritt då och då så man bara man umgås med sina kompisar så att man jobbar enklare
och det blir mycket roligare att jobba och lära sig saker då tror jag.
Men själva skolan ska nog vara fräsch så att alla trivs bra. Och kanske några rum där man kan
gå in och jobba i lugn och ro, eller ett rum där vem som helst kan gå in där och ta det i kanske
5 min eller nå, om man vill ta det lugnt och om man är stressad. Och att om man har en lång
lektion så ska man ha en bensträckare och hinna äta nått mellan lektionerna, vi har det men
man hinner inte äta en hel frukt för man måste stressa in den för att annars hinner man inte äta
den.”
”För att jag ska lära mig på bästa sätt ska det vara små klasser ungefär 20 st i varje klass då får
man hjälp snabbare och så lär man sig mer. Och så ska lärarna vara bra och roliga.”
”Jag tycker att det ska finnas T.E.X 6a och 6b. Jag vill att man har bord som man sitter två
och två vid eller tre och tre. Jag vill att det ska vara typ 20 i varje klass för att det inte ska bli
stökigt och högt ljud.”
”Jag tycker att ett bra sätt att lära sig på är att ha en bra miljö och bra verktyg. Det är bra att
det ska lite prat uppgifter och mycket enskilt. Ingen stress men man kan hålla typ en
veckoplanering för matte och engelska framförallt.”
”Jag tycker att skolan ska vara ganska stor. Det ska vara bra lärare med mycket kunskap.
Skolan ska ha bra ventilation så man kan fokusera och andas. Det ska vara långa korridorer.”
”Det ska finnas arbetsrum och mindre grupper och inte så mycket hel klass så lär jag mig på
bästa sätt. Men när det är hel klass så kan det vara två lärare.”
”20 elever i varje klass och så ska 1-6 vara A och B (parallella) Man ska ha stora korridorer
som det kan vara små bås man kan sitta grupper i satt man inte blir störd. Ska finnas sköna
soffor i korridorerna som man kan chilla i. Den ska finnas basketplan och en fotbollsplan.
Fotbollsplan på vintern kan man frysa till is satt man kan åka skridskor där. Basketplan kan
det finnas värmare under så att man kan spela på vintern och även bänkar ute satt man kan
chilla.”
"Jag skulle vilja att man skulle kolla på filmer och skriver för hand mer å så skulle jag vilja
jobba med datorn på maten ibland."
”Att Läraren vill sitt bästa. Att dom ger alt kunskap till barnen att barnen ska fatta. Typ som
mig att jag behöver hjälp någonting så får jag det.”
"skolan ska va ganska normal runt 25 pers i varje klass i varje och hjärna en parallell klass
och klassrummet ska väl va så de får plats 30 pers i och nåt litet grupp rum. och jag lär mig
väldigt bra av att kolla eller lyssna på det jag ska lära mig. vi vill ha skåp istället för hyllor."
”Jag tycker skolan ska ha mindre klasser för att kunna ha det bra, det blir förhoppningsvis inte
lika mycket bråk eller så hög ljud på lektionerna. Det skulle gå bättre på lektionerna om man
hade fler saker att göra på skolgården som passar både mindre och större barn. Fräscha
omklädningsrum och toaletter.”
”I klassrummet ska det vara tyst. Alla barn ska ha respekt för lärarna. Inge bråk på rasterna.
Mycket film. Jämna ut med att göra uppgifter på papper och på datorn. Sitta två och två vid
ett bord för att få arbetsro men ändå kunna hjälpa varandra. Bra lärare. Inte för stressigt med
att gör klart grejor i tid. Helst vita grejor i klassrummen för dom äldre och kanske mer
färgglada grejor för dom mindre.”
”Det kanske kan vara litet mindre klasser och en våning och skåp istället för hyllor. fler
toaletter och duschar. Och kanske en högtalare som man kan lyssna på lugn musik.”
”lugn stor skolgård mycket på skolgården”

”Jag vill att det ska vara mer klasser som T.E.X 6a och 6b. Jag vill att det ska vara typ 20 i
varje klass för at det ska vara tyst å inte så högljudat.”
”Jag tycker att man ska känna sig trygg och att man ska ha ett grupp rum som man kan jobba i
om man har svårt att koncentrera sig i klassrummet.”
”Sammanställning av åk 5 Sätra skola:
•

Avstressande material, tex. ordentliga bänkar med träningscyklar under

•

Möjlighet att skärma av sin egen arbetsplats (investering i det)

•

Skönt med mindre skola, alla känner alla, en trygghet

•

För stort och för mycket intryck med en stor skola.

•

Det kommer bli kaos med en storskola

•

Transporter till skolan?

•

Hur organiseras skolsyster, kurator?

•

Ha tillgång till kuratorer, skolsköterskor ofta

•

Bra lärare. Vill lärarna jobba på en stor skola?

•

Kommer det även byggas nya idrottshallar till nya skolan/skolorna? Slöjd

•

Mindre klasser så alla får den hjälp som de behöver.

•

Vi vill inte att klasserna blir större.”

Vallhovsskolan
Mellanstadiet

"jag lär mig bäst i en bra miljö och när det är lugn och runt om mig och även utanför vårat
klassrum. jag lär mig även bättre om jag får någon paus så jag inte tappar intresse och slutar
lyssnar på läraren."
”Bra lärare som har intresse i jobbet eleverna gör och inte bara står på sidan. Bra studie ro så
att man kan jobba bra. Raster mellan passen utan att få längre pass. Bra utrustning och extra
hjälp om man behöver.”
”Bra lärare och personal som kan hjälpa när som helst.”
”jag tycker skolan ska ha fräsch miljö och bra utrustning. Läraren ska göra en motiverad och
man ska fokusera på studie ro.”
”Jag behöver ha bra studiero och en bra lärare som går och hjälper mig om jag räcker upp
handen under en lektion. Läraren ska även göra så att eleverna blir motiverad.”
”En bra lärare som bryr sig om sina elever. Ingen dålig klass som t.ex. skriker eller pratar på
lektionerna.”
”Lika som den är nu fast mindre.”
”Bra lärare som bryr sig och hjälper eleverna. Jag vill också ha bra skolsköterska som har tid
och hjälper. Jag vill också ha en bra studiero och ha bra utrustning."
"Skolan ska ha fräsch miljö, som ska va inbjudande och göra så man har bra fokus. Lärarna
ska våga säga till om nån gör fel och om de är för högt ljud i klassrummet. Skolan ska va bra
utrustad. Alla som behöver extra hjälp ska få den hjälpen."
"Om man har ADHD ska man få extra hjälp av fler personal. Det ska fortsätta vara önskekost
och specialkost till de som behöver. Jag skulle vilja kunna träna på att simma oftare, en
simhall på skolan vore bra."
”Bra lärare som vet vad dom gör och bryr sig om sitt arbete. Att det ska vara lugnt i
klassrummet.”

”Bra miljö, roliga och trevliga lärare, mindre klasser, att man ska sitta två och två istället för
ett helt bord eftersom man kan lätt bli störd av flera personer vid samma bord, att man får ha
mobiler och tuggummi, större skolor och skolgård, att skolan ska ha BÄTTRE MAT för att
jag ska kunna få energi från god mat.”
"Bra lärare som vet vad de gör, och att de faktiskt bryr sig om sitt jobb. Studiero är också en
väldigt viktig sak för att kunna lära sig på bästa sätt. En till viktig sak är bra utrustning."
”Jag behöver ha studiero och en bra lärare och lärarna ska veta vad dom gör och bry sig samt
göra en motiverad. Bra utrustning är viktigt för mig om jag ska kunna lära mig saker på bästa
sätt, jag vill ha en fräsch miljö där jag lär mig saker.”
”bra lärare, alltså tex utbildade lärare. Studiero, tex istället för att sitta i bord i klassrummen så
kan man sitta 2 och 2 eftersom man blir mer koncentrerad med det man ska arbeta med. Även
en bra miljö i klassrum osv, det kan vara skönt att inte ha saker som stör en som tex mycket
saker på borden. Fler personal, om något allvarligt har hänt så kan man hitta en vuxen lärare
snabbt, detta gäller i rasterna osv osv.”
"Bra lärare (en lärare som ger alla samma rättigheter och är trevlig)
Studiero.
Skolsköterska.
Ha 5-10 minuters pauser varje lång lektion.
Skolmat som de flesta tycker om.
Många aktiviteter på rasten (t.ex. basketkorg, småparkour och fotbollsplan)."
”det ska vara olika grupprum som man jobbar i och vi ska ha genomgångar i ett klassrum utan
saker bara en tavla där läraren visar vad vi ska göra.”
”Man ska ha rum som man kan gå till om det blir för pratigt i klassrummet.”
”Jag vill att det ska vara klasser med ca 20-25 elever men att man ska ha möjlighet att gå in
till ett litet rum och jobba ungefär 3-5 personer om man vill. Sen ska det finnas extra lärare för
de som behöver mer hjälp.”
”det ska va klassrum med minst ca 30-35 elever och att man har en bra genomgång så man
verkligen förstår vad man ska göra och sen ska man kunna sätta sig och jobba i lugn och ro.”
”Klassrummen ska vara ganska stora om det är många barn som går på skolan. Det bästa är
om man sitter själv eller två och två vid en bänk. Det ska finnas rum som man kan gå o jobba
i om det är för pratigt i klassrummet och man behöver inte sitta så många där max tre st. Alla
klassrum ska ha ett varsitt rum att gå och jobba i.”
”Jag tycker att man borde ha ett klassrum med en varsin liten bänk som man kan flytta runt
om det behövs. Men om det blir stökigt och rörigt så borde 3-5 personer kunna gå ut till ett
litet rum och jobba där istället. varje klass borde ha ett sånt litet rum. De borde också dela upp
skolan i typ tre delar, då kanske det inte blir lika rörigt.”
"Att det ska inte va många i ett klassrum. Att man har studierum som får plats med 1-8
personer."
”mer personal typ mer raster istället för 2 raster kan man ha 3 raster och pauser.”
”mindre personer i ett klassrum”
”Lugn miljö, inte jättemånga i klasserna, bra lärare, stora uterummen utanför klassrummen,
studierum så man ska kunna jobba i lugn och ro och stor matsal så det inte är trång.”
”Lugn miljö, bra lärare som lär ut bra på olika sätt, ganska stora ytor, studierum likande sånt
som finns på högskolor. inte så mycket elever på samma plats. stort bibliotek”
"Lugn miljö. Bra lärare. Inte så många i klassrummen. Stora ytor. Stort bibliotek. Stor
matsal."
”Skolan ska vara stor och det ska vara stora utrymmen överallt. Det ska vara en bra miljö, det
ska inte vara så stökigt. Det ska inte vara stora klasser och det ska finnas små grupprum som

man får gå till när man vill och det ska finnas ett jättestort bibliotek likadant som på
högskolan i Gävle. Det ska vara god mat och en stor matsal så att det inte blir trångt. Det ska
vara lugn miljö i klassrummen.”
”Jag vill att skolan ska vara stor och mindre klasser. Bra lärare som lär ut mycket. stort
bibliotek och stor matsal. Studierum i bibliotek som på högskolan i Gävle.”
"studierum, bibliotek liknande Högskolan i Gävle. bra lärare. inte så många i klassrummen/
mindre klasser. stora ytor och stora utrymmen utanför. stora bibliotek och stor matsal."
"-studierum, bibliotek som i hig.
-lugn miljö i klassrummen.
- lärare som lär ut bra
-inte så många elever i klassrummen
-stora ytor utanför klassrummen
-stort bibliotek
-stor matsal
-stor klassrum"
”Man ska få sitta bredvid en kompis, när jag gör det kan jag jobba bättre.”
”jag vill ha skåp bättre mat”
”bra lärare.”
”Man ska få sitta bredvid en kompis, jag jobbar snabbare då.”
”godare mat”
Enskilda bänkar och små rum för att koncentrera sig.”
”Utbildade lärare.”
”rolig”
”Jag vill ha en bra lärare. Inte en som skriker om man har glömt läxan, inte en som inte bryr
sig om vi har suddkrig i klassrummet. Jag vill ha en som bryr sig om våran framtid. En som
hjälper dig, men samtidigt ger dig lite frihet. En som förstår vad var och en behöver. En som
lyssnar. Men jag tycker att vi redan fått den läraren”
”Mer material som sudd och pennor.”
”Mer skolmaterial som sudd och pennor. Jag tycker att vi ska ha en bra lärare som är lite
sträng men ändå jätte snäll. Jag tycker att läraren ska kunna lära ut saker på ett bra sätt och
hjälpa oss elever om de behöver hjälp.”
”Mer skol material”
”Skolan ska ha erfarna lärare som kan lära ut saker till eleverna på ett rätt sätt. En lagom
sträng lärare som också ställer upp för eleverna om dom behöver hjälp. Jag önskar att vi kan
skaffa enskilda bänkar så att alla ska kunna koncentrera sig lättare.”
”Utbildade lärare.”
"att de är snälla fröknar inte skriker på barn eller så barn och en tolk som kan hjälpa dem som
behöver hjälp"
”jag vill ha en bra lärare som vet hur man ska göra under lektioner och en lärare som bryr sig
om vi bråkar en som pratar med en om det har hänt något en lärare som förstår en och hjälper
en om man har svårt för något. jag vill att alla ska respektera varandra som dom e.”
"ha en egen assistent för att lära mig och att dom inte ska slå barn o förklara vad dom menar
så vi förstår”
"jag får tid och inte blir pressad”
”jag vill ha min mobil vara med mig”

Västanbyns skola
Mellanstadiet

”mer lärare”
”det ska finnas en kiosk på skolan. det ska kännas säkert i skolan. man ska ha många
kompisar. ingen ska vara utanför.”
”jag tycker att det ska vara fler lärare”
”mer lärare”
”bra lärare.”
”Liten klass, ca 20-25 st, bra lärare, utvecklande lektioner och bra arbetsro.”
”Två lärare i varje klass. Man ska använda dator mer på lektioner.”
”fler lärare och trampstolar och tyst.”
”jag skulle vilja ha typ en extra lärare”
”bra lärare”
”flera lärare i varje klass.”
"Jag vill ha en choklad maskin så man kan ta varm choklad, en tank där man kan ta
bubbelvatten och trampstolar eller stolar med armstöd och mjuk sittdyna. vill ha en
gräsfotbolls plan"
”att ha bra lärare men också mera lärare för bättre hjälp, vi har en lärare och en till vill jag ha.
någon klass haft trampstolar det vill jag ha. jag vill också ha en slöjd och idrotts sal. och att vi
ska vara typ 11-12 personer så att det inte bli pratigt. bättre mat.”
”matsal och en idrotts sal”
”tävlingsinriktad och träningsinriktad. Alla klasser ska ha trampstol och en egen idrottssal.”
"fler lärare, och att dom ska vara snälla, och inte vara FÖR stränga. dom ska inte skrika och
bli förbannade för att man kanske gör en liten grej.
DOM SKA VARA UTBILDADE OCH DOM SKA VETA HUR MAN HANTERAR BARN,
INTE BARA JOBBA PÅ EN SKOLA FÖR ATT FÅ PENGAR. jag vill ha trampstolar, ifall
man blir trött på lektionen! och kanske en cafeteria med frukt, någon macka, kanske något
mer, men det ska vara nyttigt. inte en massa godis och läsk! men när det är typ en dag innan
lov, eller kanske någon typ jul, halloween, eller midsommar, så kan det vara något gott, t.ex.
något godis och så... Matsal skulle också vara bra! men jag vill att vi ska ha äppel-träd, päronträd och sådana saker. ifall man glömmer frukt, och är hungrig."
”trampstolar stressbolls låda, slöjd sal, gympa sal, nya mål, ny gräsplan, studsmattor, matsal”
”skolan ska vara liten och trevlig. man försöker att ha samma lärare till så mycket som
möjligt. ingen kiosk eller liknade som man behöver pengar till. bra lärare och en bra rektor.
egen slöjdsal och idrottssal på skolorna. minde barn i varje klass. många små vrån där man
kan sitta och lära sig. större kök och matsal. rörelse rum med massa saker så man röra sig.”
”det går rätt bra som det är. utom att jag tycker man ska bli bjuden på någon frukt eller
vitamin dricka.”
”Jag skulle vela att det kunde bli extralärare i klassen och att matsalen kunde bli bättre för att
man får nästan ingen mat. Och grönsakerna är bara blandningar av äckligt och gott. Jag kan
också koncentrera mig mer på det vi ska göra om vi kunde typ ha trampstolar istället för
vanliga stolar så att man kan cykla medans man jobbar. Men jag har tänkt på en sak! Skolan
säger åt en vad man ska göra som det är i arbetslivet förr i tiden men nu har världen förändrats
så att man gör fler egna val och man bestämmer själv. Skolan behöver få lite mer så att eleven
får göra egna val och inte bara göra som läraren säger för så fungerar inte världen nu för
tiden!”

”lärare ska va bra, sköna stolar, bra saker.”
”mycket böcker och lite dator!”
”Fler utbildade lärare”
”bra lärare”
”vet inte men bara så jag lär mig”
”braaaaa böcker som man kan jobba med tex både jobb bok och läs bok”
”Bra lärare”
”Fler lärare ska utbilda sig och de som har svårigheter i skolan ska ha tillgång till en
extralärare.”
”bra lärare, bra mat och på nåt sätt göra så att det blir roligare att lära sig saker.”
”extra hjälp, lite roligare på lektioner, pauser med mer, MYCKET MER!”
”små klasser (Typ max 25-30 elever) så att läraren/lärarna kan hjälpa så många som möjligt.”
”jag tycker att man kan va i mindre grupper så man kan få bättre arbetsro.”
”jag tycker det är bra som det är.”
”en glad lärare och färgglada klass rum”
”Det ska finnas bra lärare som kan hålla ordning i klassen. En bra lärare ska kunna undervisa
så att alla förstår och finnas till hjälp om det behövs. En bra miljö att lära sig i, helt enkelt.
Och det måste vara lugnt och skönt i klassen. Läraren ska kunna ge ordentliga instruktioner
och förklara vad vi ska göra när vi elever ska arbeta. Man ska ha tillgång till bra material till
alla (just här på Västanbyns skola har vi problem med att vi inte har skolböcker och sånt till
alla).”
”bra lärare och bra miljö. det ska finnas till exempel böcker och pennor till alla. man ska
kunna få en längre rast och sovmorgon så man kan komma utvilad. jag tycker också att i
början av dagen ska alla få en bit bröd så att om det är någon som inte äter frukost får något
att äta.”
"rusta upp skolorna. fräschare på toa. bättre mat. mindre favorisering. mer egen vilja. bättre
datorer. 3 idrottslektioner. slöjdsal. språk. hemkunskaps sal och idrottssal."
”bra lärare inte någon stor skola för det blir för mycket elever”
”den ska vara liten med ganska få elever det ska finna tillgång till matsal och idrottssal. det
ska vara bildsalar och kemisalar och gärna fotbollsplaner. men jag vill absolut inte ha en
storskola eftersom det blir så många elever!”
”Fler lärare så att eleverna kan få mer hjälp och då kan eleverna lära mycket mer. Bättre mat
så att eleverna kan äta, många elever brukar skippa maten om det är inte gott.”
”de ska vara bra utbildade lärare”
”bättre mat, mer aktiviteter, bättre datorer, sov morgon, får lyssna på musik varje dag. få
använda telefon på rasten, mindre prov”
”bättre mat så vi kan få energi, mer aktiviteter, börja senare och sluta lite senare blir det då.
annars är skolan bra”
”bättre böcker tycker jag”
”Det ska vara en liten och trygg skola med cirka två paralleller, mer utbildade lärare och mer
fotbollsplaner. längre raster så man kan jobba bättre.”
”Kunna lära känna klassen och det ska inte vara 16 paralleller tack. Bra lärare och ämnen.
men tänk om skolan skulle vara väldigt långt borta och det skulle ta år att komma dit.”

”Jag vill inte ha någon stor skola ha bra lärare inte några inte utbildade jag vill ha riktiga klass
rum.”
”Jag vill ha utbildade lärare som kan lära oss det bästa. En Liten trygg skola där man känner
alla och kan trivas med varandra. Ungefär 2-3 paralleller.”
”Bra lärare som kan, bra mat, bra genomgångar, om det kommer en vikarie ska den veta vad
man ska göra”
”Den ska ha bra mat så att man får bra energi. Bra lärare, fler eller längre raster för att man
ska får energi. att man ska få energi och jobba för annars kan man få ont i huvudet och det är
INTE kul.”
”den ska vara rolig.”
”Jag ska uppleva sakerna, inte läsa någon bok och tänka hur det ser ut. Jag ska se med egna
ögon, jag ska göra vad jag vill på rasterna, om jag vill gå till Svibacka och spela fotboll så gör
jag det. Måste jag hålla mig i ett speciellt område? Nej, jag orkar inte nu”
”vara snälla lärare och roliga”
”jag vill att man ska få mer hjälp med det man behöver och inte fler elever så att alla har
chans till en bra utbildning”
”mindre klasser, slöjd sal och gympasal”
”Jag tycker att det ska vara mer lärare som kan hjälpa varandra och mer små rum som man
kan gå in till om det är för pratigt så man inte kan koncentrera sig. Tystare i klassrummen för
ibland kan det bli väldigt pratigt.”
”Det ska vara bra lärare och bra utbildning. Det ska bara vara utbildade lärare och inte någon
vikarie som kommer och inte ens vet vad vi ska jobba med.”
”bra”
”vara bra”
”stor skola med många klasser”
”mindre favorisering eller att lärare gillar vissa personer mer än andra på grund av att de är
snällare mot lärarna eller med andra ord att elever smörar och lärarna ger dom personerna
bättre betyg.”
"det ska vara max 15 personer i varje klass. man ska få röra mycket på sig"
”små klasser, mellanstora klassrum”
”jag vill ha större klasser.”
”det ska vara små klasser”
”liten skola och små klasser”
”det ska vara en stor skola och det ska vara många personer i varje klass. fler lärare i varje
klassrum. man får ha på sig keps/mössa inne i skolan. man får lyssna på musik”
”eget litet rum för varje elev.”
"i varje klass tycker jag det ska vara runt 20 personer i varje klass. en bra skolgård med
gungor och fotbollsplaner m.m."
”det ska vara små klasser och ingen mobbing!!!!”
”jag tycker att alla skolor borde vara som Västanbyns skola. här har vi bra lärare. vi får hjälp
med allt vi behöver hjälp med. på vår skola vill vi att alla ska trivas. vi vill förbättra oss. vi
vill lära oss. VÄRDENS BÄSTA SKOLA!”
"fotbollsplaner, Innebandyplan, hockey rink"

Årsunda kyrkskola
Mellanstadiet

”jag behöver psykisk hjälp för skolan e sämst”
”Bra mat och alternativ, bra lärare, lugn klass, bra ventilation, mera mat”
"Riktig mat!!!!!”
”Det ska vara mycket ställen man kan sprida ut sig på. Det är bra att det inte är så mycket
människor i klassen och att klassrummen inte ska ligga överallt.”
"Det ska inte vara en stor skola. Det ska vara bra lärare och inte en stor klass. Jag tycker typ
att skolan ska vara som vi har det nu med alla skolor i Sandvikens kommun. Jag vi att det ska
vara många rum man kan gå till där det inte är så mycket ljud. Jag tror att det kommer bli
stressigt för lärarna och dom kommer inte kunna lära ut på bästa sätt."
"ganska små klasser. bättre mat."
”liten klass typ 14 pers. bra lärare som kan tydlig svenska och man ska ha kontorsstolar.”
”Många elever och stort klassrum.”
”Bra lärare och bra skola som man trivs i och bra mat.”
”Nån extra lärare så alla kan få hjälp så ingen bara sitter på lektionerna utan hjälp.”
”Chokladmaskin, Bra lärare, Inte för stor klass, Vara med personer jag känner, Bra mat,
Skärmar, grupprum. Rast ute och inne, Stor rast område.”
”Ganska små klasser. Inte så stökigt. avskilda platser. inte så långa lektioner och pauser i
lektionerna. Inte så många färger i klassrummet.”
”Inte för många i klassen. Bra lärare. Lugn och ro, sköna stolar, små rum att vara i om man
har svårt att konsertera sig bättre.”
"tydliga och bra lärare. och maten ska vara god och inga griniga mattanter! och det ska vara
en kiosk med gratis fika och läsk."
”liten klass och bra lärare. Tyst i klassen. mjuka stolar.”
”Att det ska va mer lärare på skolan. Att dom som behöver mer hjälp så en extra lärare. Mer
lugna platser att vara på.”
”Bra lärare, bra lokaler, bra luftkonditionering, bra mat, mycket arbetsrum och lugna elever.”
”Bra lärare, möjlighet att kunna sitta i lugn och ro och inte bli störst. Många grupprum så att
man kan välja att sitta någon annans stans. Bra mat utan hårstrån.”
”Det ska vara små klasser med 1-2 lärare och bra material.”
”Jag vill att det ska finnas fler grupprum så om man vill sitta inne i ett grupprum. Det spelar
ingen roll hur många elever det finns. Mer skärmar, och att folk har egna arbetsplatser som
kan sitta på när man jobbar istället för sina egna platser.”
”Skolan ska vara fräsch och det ska finnas chans att sätta sig i ett enskilt rum. Det behöver
vara flera vuxna i klassen så att man slipper sitta och vänta jättelänge för att få hjälp. Det får
inte vara mer än 30 elever i varje klass. Det ska finnas en vattenautomat i varje klass rum så
att man kan dricka vatten när man är törstig. Det ska inte vara så mycket jobb på datorn för
man får lätt huvudvärk och mår illa.”
”Bra lärare, inte gamla och trökiga tanter och snusk gubbar, bra lokaler så man kan sitta, lite
ensam, inte mer en 30 elever i varje klass, inte för mycket jobb på datorn för många får ont i
huvudet, sköna stolar och att man får ha tuggummi på lektionerna eftersom att jag iaf kan
fokusera mej bättre.”
"Lärarna ska vara snälla och kan förklara bra. Fler lärare. Kunna ha egna kattungar som en
kille och en tjej tar hand om den."

"Extra hjälp. Att få Oboy till skolan varje dag."
”Jag vill ha mindre klasser.”
”Jag tycker det ska vara enskilda bord och skärmar. Det ska vara lite större i skolan men inte
jätte stora skolor. Små skolor. Satt man kan låsa in sin mobil och nyckel. Tycker det ska vara
en 7:klass.”
”Att alla barn skulle kunna sitta vid ensamma bord. Vi skulle kunna ha mindre klasser och fler
rum så att man kan sprida ut sig under lektion.”
"Att man har fler små rum eller om man kan fixa minde klasser. Att fixa skärmar som man
sätter på bordet. fixa golvvärme och fixa elementen för det är så kallt att man inte kan
koncentrera sig."
”Det ska var en till klass, ta bort klottret.”
”Jag skulle tycka om skolan om man skulle få dricka varm choklad på fredagar i matsalen.”
”tysta på lektionerna och inte slåss på rasterna.”
”Det ska inte vara något bråk på skolan. Man ska vara tyst på lektionerna på skolan. Och att
ge arbetsmiljön.”
”jag tycker att vi ska få en ny klätterställning.”
”ha arbetsmiljö.”
”att de inte ska våra nå bråk. Att de ska vara mindre teknologi. pingis ska vara.”
”arbetsro. inte bråka. räcka upp handen. inte springa runt i klassrummet”
”Jag tycker att man inte ska bråka så mycket. och vara tyst i klassrummet.”
”Det ska vara tyst och lugnt i klassrummet. Det ska inte bråka om något. Man säger inte
dumma saker om varandra. Man ska vara snäll mot andra inte typ slå dom eller nåt. Man ska
inte ta andras grejer. Man sak bli respekterad som man är.”
”bra arbetsmiljö, inga fula saker, snäll, inte skratta åt varann när man har fel”
"inte bråk så ofta. Det ska vara tyst i klassrummet. man ska inte säga dumma saker. Man ska
vara snäll för att trivas i skolan."
”Det ska vara tyst på lektionerna.”
”Mer arbetsro annars är det bra.”
"Jag tycker att det ska vara lugnt på lektionerna så att man ska hinna lära sig mera. Jag tycker
också att det inte ska vara bråk utomhus så att man sitter och tänker på det på lektionerna."
”tyst i klassrummet och på lektionerna.”
”tyst i klassrummet på lektionerna man ska koncentrera sig på lektionerna jobba med sitt
eget.”
”Det ska vara tyst på lektionerna och alla ska fokusera på sig själva. Det ska vara en bra
arbetsmiljö och det ska inte vara så mycket tjafs o bråk. Man ska alltid fokusera på lektionen
och inte prata med kompisar. Inte avbryta andra när de pratar. Man ska lyssna på läraren och
alltid räcka upp handen när man vill säga något.”
"att det ska vara mera arbetsro i klassrummet, att vi ska få mera leksaker till skolan, det ska
vara mindre bråk på skolgården och i klassrummet, att vara sig själv och inte vara någon
annan, att man ska få tacos oftare, att det ska vara mera aktiviteter, man ska få mindre kött."
”att vi ska ha en varmchoklad i klass rummet”
"det ska inte vara nå äppelskrutt på skolgången. jag vill inte att det ska var nå spring. jag vill
inte att det ska vara nå bråk. jag vill att det ska bli mer bild"
”jag tycker att man ska ha bråk ute.”

”jag vill att det inte ska vara något bråk i skolan och att det ska vara tyst på lektionerna. att
man kanske skulle kunna göra en lek när det T.E.X. är det ett svårt tal i matten, så är det bara
att leka en skojig matte-lek tills man kommer på den, men det ska va en tyst lek.”
"Jag lär mig bäst när jag sitter vid ensamt bord. Jag lär mig bäst när det inte är så kallt i
klassrummet."
”Den ska vara rymligare, men ska få utspritt om man vill, jag vill att vi ska få mer små rum i
klassrummet, jag vill att vi ska ha idrott varje dag för att då kan man koncentrera sig bättre,
det ska vara flera lärare så att man kan få hjälp så snabbt som möjligt, det ska vara bra luft i
klassrummet och det ska inte vara för kallt i klassrummet.”
”Jag tycker det ska finnas hjälplärare och resurser så att alla kan få hjälp. Att alla ska ha en
bekväm stol i klassrummet.”
"Jag lär mig bäst när jag får sitta enskilt eller i små grupper. Jag lär mig bäst när det finns
vuxna som kan hjälpa. Jag lär mig bäst när det inte är dålig luft eller kallt i klassrummet. Jag
lär mig bäst när det inte är så mycket saker omkring mig."
”jag lär mig bäst när man har tillgång till hjälp. att kunna sitta själv om det behövs. att ha bra
arbetsro.”
”Flera små grupp rum. Jag lär mig bäst när jag får mycket hjälp. Det finns vuxna som kan
hjälpa.”
”Jag lär mig bäst när jag får lugn och ro i klassrummet. När jag får hjälp av läraren när jag
fastnar i mitt arbete. När det är tydligt vad jag ska göra.”
”Man ska ha bra arbetsro. Vuxna ska hjälpa när man behöver det. Man ska inte använda fula
ord. Man ska lyssna när läraren pratar.”
”När man ska ha idrott tycker jag att man inte simma en gång per åk, att man får simma och
ha idrott oftare. Jag lär mig best av att ha mer grupprum och skåp lås ifrån skolan för att låsa
sitt skåp och lite större kapprum för att man ska inte kunna knuffas.”

