
Du får information om nuläget och framtidens ut-
maningar. Du kommer också ha möjlighet 
att ge dina tankar och åsikter till politiker från 
Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen.

Träffen tar cirka 1,5 timme och vi bjuder på
fika. Mer information och anmälan till dialog: 

sandviken.se/framtidaskola

Nu har du som är förälder eller intresserad 
chansen att påverka våra barns framtida 
skola. I höst kommer våra politiker att börja ta 
beslut om skolans framtid. Boka en tid under 
en av de 10 dialogkvällarna i maj:

Norrsätraskolan, 7 och 9 maj

Hedängsskolan, 13 maj

Björksätraskolan, 14 och 15 maj

Österfärnebo skola, 16 maj

Jernvallsskolan, 21 maj

Murgårdsskolan, 22 och 23 maj

Sammanställning av synpunkter  
från dialog med elever på mellan- 
stadiet, högstadiet och gymnasiet

Dialogerna har skett under lektionstid under septem-
ber 2019. Först fick eleverna se de två filmerna, som 
även visades under dialogmöten med medborgare 
och skolpersonal. Filmerna handlar om vilka utma-
ningar som skolan står inför.

Efter en gemensam diskussion i klassen fick elever-
na svara på två frågor och skicka in sina synpunkter 
via ett webbformulär. Här kan du läsa elevernas svar 
på frågan:

Hur ska skolan vara för att du ska  
trivas?

 

Du får information om nuläget och framtidens ut-
maningar. Du kommer också ha möjlighet 
att ge dina tankar och åsikter till politiker från 
Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen.

Träffen tar cirka 1,5 timme och vi bjuder på
fika. Mer information och anmälan till dialog: 

sandviken.se/framtidaskola

Nu har du som är förälder eller intresserad 
chansen att påverka våra barns framtida 
skola. I höst kommer våra politiker att börja ta 
beslut om skolans framtid. Boka en tid under 
en av de 10 dialogkvällarna i maj:

Norrsätraskolan, 7 och 9 maj

Hedängsskolan, 13 maj

Björksätraskolan, 14 och 15 maj

Österfärnebo skola, 16 maj

Jernvallsskolan, 21 maj

Murgårdsskolan, 22 och 23 maj

Tack för dina 
synpunkter!

sandviken.se/framtidaskola
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Bessemerskolan 

Gymnasiet 
”bra lärare” 
”Gott kaffe” 
”nu är den bra och slutar i år” 
”chokladmaskin :)” 
”bra” 
"Det ska vara bra arbetsmiljö. Bra trivsel och det ska vara helt och rent runt oss elever så att vi 
trivs bra." 



”En skola ska vara trivsam med bra lärare och en bra skolmiljö. Jag tror därför inte att det 
kommer att bli bättre genom att göra större skolor. För av egen erfarenhet vet jag om själv att 
mina egna betyg och allting höjdes av att gå på en mindre by skola. Och dem mindre by 
skolorna är oftast bättre för NPF eleverna och det är också av egen erfarenhet jag kan skriva 
dessa saker då jag har en lillebror med just NPF och har blivit felbehandlad av de större 
skolorna. Så om det är nånting som bör fokuseras på så är det att det ska bli bättre pedagoger 
och mer utbildning angående NPF barn.” 
"trevligare miljö. 
mindre klasser  
mer lärare  
mer lika folk så man kan prata mer umgås med sina kompisar." 
”Trygg, till för alla.” 
”Ren fräsch och rymlig” 
"mysig och fin, fräsch och kunna ge möjlighet till bra studiero. helst en kaffemaskin" 
”Mycket kaffe så trivs man bra.” 
”Att elever som stör eller mobbar ska få ett stopp och att lärare verkligen gör något åt det.” 
”Trevlig miljö, gratis kaffe” 
”ljus, trevliga lärare, bra mat, kanske efterrätt ibland och inte stressig” 
”Den ska vara välkomnande. Alla ska känna sig delaktiga.” 
”Dörrarna ska vara öppna och folk borde vara villiga att ta in andra som vänner eller annat.” 
”Det ska finnas många pedagoger och speciallärare på plats.” 
”där man såklart känner sig trygg i som t.ex. samma klass med sina vänner” 
”Det ska vara en atmosfär så att vi alla kan lära, utveckla och samtidigt ha kul i det här tre 
åren” 
”Skolan ska vara fräsch och en bra arbetsmiljö.” 
”Kaffemaskin och gratis frukt eller bullar.” 
”alla ska accepteras som de är” 
”Jag tycker att för att man ska trivas måste för det första miljön i skolan vara bra. Den får ej 
vara sliten för då känns det inge bra att vistas där.” 
”att alla är trevliga och det är jämlikt i skolan” 
”För att jag ska trivas i skolan behöver jag vänner att umgås med och en bra miljö. Jag vill ha 
finns, fräscha, ljusa lokaler.” 
”rolig, lärorik, spännande, många utbildade lärare.” 
”lugn och att alla ska behandlas på samma sätt.” 
”Den ska inte vara sunkig och man ska känna sig säker när man är där” 
”För att jag ska trivas i skolan ska jag känna mig trygg och inte vara rädd för att vara 
någonstans. Det får gärna finnas kaffemaskiner för att man ska orka med hela dagarna.” 
”För att man ska trivas i skolan så måste det finnas fräscha lokaler där klassrum och 
korridorer är lite ljudisolerade så att det inte blir ett så högt ljud.” 
”längre raster speciellt för natur elever för att orka mer med långa lektioner.” 
”Kul” 
”inte för kallt inomhus eller för varmt, snälla lärare som hjälper till” 



”bra lärare, man ska få hjälp om man har behov av det, värme på vintern å svalt på 
sommaren” 
”Fräsch” 
”BRA” 
”Alla ska behandlas med respekt, alla ska behandlas lika” 
”Fräsch” 
”Rolig bra och god skolmat” 
”lugn, med bra arbetsmiljö och inte för många elever.” 
”Mogna elever, tilltalar med respekt, beter sig ordentligt och är väluppfostrade.” 
”Lugn så att man kan få bra arbetsro och inte för många elever.” 
”jag tycker att man ska slå ihop tre eller två olika klasser/yrken och ha en stor lektion 
tillsammans i ett stort klassrum” 
”mera struktur och ge lärarna större ansvar att få ungjävlarna att sköta sig, en lavett hit och dit 
ska vara okej, man ska respektera lärare och se till att man sitter stilla, är tyst och gör det man 
ska, annars fortsätter det bara bli sämre” 
”det ska vara bra lokaler med bra ljus och ventilation.” 
”Jag tycker den är helt bra just nu, ja.” 
”roliga vänner” 
”Den ska vara i bra skick och man ska känna sig trygg när man kommer till skolan.” 
”lärare som kan lära ut men samtidigt va roliga ibland. fräscha lokaler” 
”roligt, bra lärare, bra miljö” 
”Det ska finnas en cafeteria så man kan köpa nåt att äta på rasten när man är hungrig.” 
”fräsch, inte massa klotter och smuts överallt.” 
”Trivsam, bra lärare” 
”Skolan ska vara fräsch och väldigt bra mat. Och lugnt och skönt.” 
”Den ska vara fin och inte se ut som att den håller på att rasa. personalen ska vara trevlig. Det 
ska också vara god mat så man inte går hungrig hela tiden.” 
”skolan ska ej se ut som den håller på å förfaller man ska känna att man kommer till ett bra 
ställe när man kommer till skolan” 
”trevlig, lugn” 
”det ska vara rent och fint och inte mycket folk” 
”det ska vara rent. ska vara bra lokaler.” 
”små klasser, roligt/skämtsamt med elever och lärare.” 
”Jag vill känna mig trygg för att kunna trivas och känna att jag vill dit. Jag har väldigt stora 
åsikter angående större skolor pga hur jag hade det i 9an. Jag gick på friskolan Prosperitas 7an 
& 8an och då gick min skolgång som bäst. När jag kom till Norrsätraskolan i 9an så fick jag 
inte den hjälpen jag behövde för att klara mig. Skolmiljön var värdelös för det blev alldeles 
för stort och många människor. Lärarna kunde inte hjälpa alla elever på elevens bästa 
inlärningssätt. En stor skola kommer göra så att eleverna inte får den hjälpen de behöver. En 
stor skola skapar stress hos elever och ungdomarna är redan nedstämda.” 
”Skolan ska vara en trygg plats och man ska känna sig välkommen. Så för att jag ska kunna 
trivas så ska skolan vara lugn och det ska inte vara för stökigt.” 
”trygg” 



”rent och ny rustat” 
”fräsch” 
”Trygghet” 
”Som den är” 
”mycket kompisar och bra lärare och fina skolor och lokaler” 
”Den ska vara lugn” 
”Uppstädade lokaler och ny teknik. Jag tycker att en stor skola för alla är en dålig idé då det 
kommer bli mer uppdelning, svårare att byta skola om du blir mobbad eller dåligt behandlad 
på något sätt.” 
”Den ska vara lugn, trygg och ha en bra trivsel som gör det kul att gå i skolan.” 
”det ska inte vara en alldeles för stora skola och man vill känna sig trygg när man kommer till 
skolan” 
”Rätt så fräsch och inte allt för stor skola med för många elever.” 
”Fräscha lokaler osv” 
"personalen ska vara trevliga och man ska kunna prata om vad som helst. man skulle kunna 
renovera och skapa en plats där man verkligen vill vara på och arbeta i lugn och ro." 
”Det ska finnas kod in till skolan så man vet vilka som kan komma in där och att det finns 
mycket personal runt om i byggnaden” 
”Det ska vara lugnt, inge bråk eller mobbning. Lokalerna ska vara fräscha.” 
”att man ska känna sig trygg i skolan och att man ska alltid känna sig välkommen till skolan 
och att skolan inte ska vara ful och smutsig utan att den ska vara fräsch” 
”skolan ska vara trygg, i bra skick och stänga av elever som är en fara för andra elever.” 
”fräscht” 
”Fräsch och varmt” 
”jag trivs redan” 
”Fixa bättre stolar och bord, jag som är längre än genomsnittet får ryggproblem av denna 
arbetsmiljö” 
”Trygg” 
”bra mat” 
”vara bra” 
”Börja senare, bättre möbler” 
”tryggt och bra” 
”trygg” 
”alla ska behandlas lika mycket. lärarna ska vara utbildade, bry sig ge stöd.” 
”Trygg.” 
”många mår psykisk dåligt och trivs inte med sig själva i skolan. men jag tror inte det finns 
någonting som skolan kan göra för att få dessa elever att må bättre” 
”Trygg och att lärarna visar att de bryr sig om eleverna och deras framtid och att lärarna inte 
ska få damp när eleverna inte förstår” 
”Fräsch, rent. Man ska kunna känna sig trygg i skolan. Bättre skolmat så man äter och sedan 
har energi till resten av dagen.” 



"Jag vill ha mer ergonomiska stolar och bord. Vissa bord går att höja/sänka och det är bra, 
men det borde vara standard i alla klassrum och skolor. Många stolar är otroligt obekväma 
och främjar dålig hållning vilket påverkar elever negativt på både kort och lång sikt. Detta 
måste förbättras. 
När jag gick på Jernvallen hade vi vikarier i kafeterian som höll koll på eleverna och 
samtidigt var som kompisar till eleverna. Det tycker jag är en väldigt bra kompromiss 
eftersom vissa elever vill ha lärare i korridorerna för att förhindrar saker som mobbning, 
medan andra liksom vill ha mer frihet där." 
”Dessa två frågor hör ihop för mig, om kriterierna ovan är uppfyllda trivs man bättre i 
skolan.” 
”Lärare och personal som bemöter mig med respekt, en passande miljö som är ren och 
inbjudande. Möjligheten att kunna prata med personal om svåra saker och att inte behöva vara 
rädd att gå till skolan pga t.ex. mobbning. Ett system för trygghet som fungerar helt enkelt.” 
”läraren måste ha förståelse om elevens relation med klasskamrater. Vissa klasskamrater går 
inte att samarbeta.” 
”Man ska känna sig sedd och lärarna ska inse att alla inte lär sig på samma sätt utan behöver 
kunna personlighets anpassa vissa övningar eller uppgifter. Skolan ska vara fräsch så man 
känner att man vill vara i skolan. Man känner sig automtisk mycket tryggare för att det känns 
inte lika våldsamt om salar och väggar är hela och rena från klotter.” 
”För att man ska trivas på skolan så måste miljön utvecklas på bästa sätt. för att kunna 
utveckla miljön på bästa sätt kan man börja med att få eleverna att respektera varandra och 
vara tysta under lektionen. Relationen mellan lärare och elev är även en viktig del.” 
”inte så stor skola, små klasser.” 
”Trygg och att lärarna visar att de bryr sig om eleverna och deras framtid och att lärarna inte 
ska få damp när eleverna inte förstår” 
”Inkluderande” 
”man ska ta hand om varandra. kaffe, te och choklad maskin för att eleverna ska vara pigga 
och lyssna bättre på lektionerna (gratis).” 
”Jag måste ha vänner för att kunna trivas, jag måste äta frukost och inte stressa för mycket” 
”Roliga lärare” 
”jag tycker att skolan ska ha bättre mat så att vi äter och blir pigga. sen att vi inte ska få några 
läxor för att jag tycker att allt som har med skolan att göra ska hållas kvar i skolan och inte 
hemma.” 
”Skolan ska ha trevliga lärare som bryr sig om eleverna och ger respons innan betyget sätts, så 
att man har en chans att ändra på något” 
”Att alla ska var snälla mot varandra, visa respekt och hälsa då och då.” 
”le mot varandra, Inte ha så många läxor så att vi inte blir stressiga och få mer tid för 
läxorna/inlämningar” 
”Fräschare miljö, det finns papperskorgar lite här och där, där man kan slänga skräpet istället 
för att man lägger det i skåpet för att man inte orkar leta efter en. Bättre mat i skolan, 
kaffe/te/varmchoklad maskin.” 
”Bra miljö, bra mat, jag kommer inte direkt på något mer men jag tycker miljön är viktig.” 
”Bra miljö” 
”Skolan ska vara varm så man inte fryser eftersom på vintern så är oftast skolorna väldigt 
kalla, jag vill att de ska finnas mysiga ställen som man kan plugga på i skolan och att man ska 
inte alltid behöva arbeta i klassrummet. Att min mentor och lärare är också väldigt viktigt för 
om jag har en bra lärare blir jag taggad på att ha lektioner.” 



”För att jag ska trivas i skolan bör den vara fräsch och ny-rustad skola. Är det en mindre skola 
med färre elever, det gör att eleverna i klassen kommer fram och lärarna får en bättre bild av 
varje elev. Då kommer även varje elev få sin röst hörd, den hjälp hen behöver och större 
chans till att få bättre betyg.” 
”bra trevlig miljö. Bra lärare och bra utbildning och sen en trevlig miljö som inte är sliten 
eller gammal. Sen bör det vara en god ton bland eleverna och att jag känner mig trygg på 
skolan”. 
”Att inte ha nationellt prov eftersom eleverna som kommer från annan land kan bli nevös och 
det kan hända att få F betyg.” 
”bättre lärare och fin miljö, och att lärarna ska få klassen och va mer tillsammans, alltså göra 
aktiviteter så att man kan lära känna varandra” 
”Bra arbetsmiljö och bättre lärare” 
”Inbjudande miljö, trivsam med trevliga personer och upprustade lokaler” 
”Strukturerad och väl organiserad.” 
”Integrerat, anpassningsbar och trygg.” 
"dess miljö ska vara inbjudande, jag tycker att temperaturen på skolan spelar en stor roll, de 
skolor jag har gått på har det väldigt kallt inomhus på vintern" 
”Den ska inte ha så stora klasser och finnas i närheten av där man bor.” 
”trevlig, ren och fräsch omgivning, bra relation till lärare och andra på skolan. (att 
skolhierarkin inte är jättetydlig, även fast den självklart måste finnas)” 
”Ren och fräsch, bra relation till lärare och klasskompisar.” 
”skolan ska va ett ställe där man kan gå till en lärare och känna att man kan prata med dom. 
Man förväntar sig att läraren ska förstå vara man presterar dåligt men man blir besviken när 
de inte förstår en. Jag tycker även att lärarna bör läsa mer om mental hälsa för många 
ungdomar drabbas av det, det kanske inte syns utifrån men den är där.” 
”Trevliga elever/lärare. Lugn skolmiljö.” 
”skolan ska vara för alla och det ska finnas gemenskap så att alla känner att de inte är utanför” 
”Hög lärarnärvaro så att mobbning och kränkningar kan stoppas i ett tidigt skede. Trevlig och 
fräsch miljö. Man ska inte behöva känna att man kommer bli utsatt för något elakt när man är 
i skolan.” 
”lägre segregation skulle funka bättre, en lugn arbetsmiljö, bra klasskamrater, bra lärare som 
erbjuder hjälp och lyssnar på vad elever vill och flera hjälpmedel” 
”Det krävs en bra arbetsmiljö för att jag ska trivas. Skolor med trasiga fönster och dåligt 
utrustade delar få mig att känna mig mindre trygg. Det behövs lärare, kuratorer och rektorer 
som bryr sig.” 
”Det ska finnas lärare som hjälper elever och som behandlar alla elever rättvist. Det bör också 
finnas en rättvisa mellan de olika linjerna och linjer som läser samma kurser ska ha samma 
krav och möjligheter för att uppnå vissa betyg. Skolan bör vara i ett bra skick. Jag vill också 
att skolan ska jobba mer med att hjälpa folk in i ett sammanhang och för att hitta vänner.” 
"Jag vill även ha lärare som inte favoriserar eller trycker ner vissa elever, då jag vet vissa 
lärare som gör detta. Skolan ska i början av skoltiden lägga fokus på att få de nya 
klasskompisarna att lära känna varandra bra eftersom starten ligger som i grunden för alla 
åren tillsammans.” 
"Lärare bör lyssna på deras elever. Elevdemokrati är ett måste i en klass för att så många som 
möjligt ska trivas. Lärare bör vara uppmärksamma på om någon elev i deras klass mår dåligt 
eller blir utanför och försöka hjälpa den eleven." 



”Inte så kall så att man fryser, trevliga människor både lärare, klasskompisar och annan 
personal, trevlig miljö, fräscha toaletter, god mat, att det finns all information man behöver 
för att känna sig trygg, veta när man har prov i god tid” 
”Att det ska lugnt” 
”den ska ha en bra miljö där alla kan trivas och bra mat så att man orkar med en hel skoldag” 
”Gratis frukt och fika så att man slipper gå runt hungrig i skolan och så att man presterar 
bättre. Sovmorgon, god mat” 
”Bra skolmat, fina och fräschare lokaler. Samt en trevlig omgivning med snälla lärare och 
elever. Om inte skolan är fin invändigt och utvändigt får man ingen lust att gå dit varje dag 
och göra sitt bästa. Om maten är godare och roligare får man någonting att längta efter om 
man har en tråkig lektion på förmiddagen.” 
”Skolan ska vara lugn och trygg med bra lärare som bryr sig om eleverna för att man ska 
kunna trivas. Lärare ska ha förståelse och kunna lyssna på eleverna om de t.ex. har extra svårt 
för något.” 
”den ska va ren” 
”Det ska finnas värme i skolan så man inte fryser hela tiden. Maten ska även vara bra så att 
man känner att man vill äta den och får energi. Eleverna ska ha respekt och vara inbjudande 
osv.” 
”mycket sittplatser, bra miljö, fräscht och sköna lärare eller folk som jobbar på skolan” 
”mer protein i mat, typ mer kyckling och fisk. Efterrätt måste vara mer protein. Bättre lärare 
som kan lära oss mer klasser och mindre elever i samma klass” 
”För att jag ska trivas i skolan ska arbetsmiljön vara bra. Det ska inte vara stökigt i 
klassrummet och man ska har en bra arbetsro. Skolan ska vara en trygg plats för en och det 
ska inte vara massa skadegörelser. Om det finns elever som känner sig utfryst ska personalen 
på skolan ta tag i det så att den utsatte ska känna sig trygg.” 
”Jag tycker den ska vara ganska fräsch. Inte se så sunkig ut, för då vill man inte åka till skolan 
eftersom man upplever den som äcklig och inte trevlig. Sen med trevliga lärare som man 
verkligen kan be om hjälp och som är snälla och förstående istället för att man nästan blir 
hånad när man ber om hjälp.” 
”Jag får jobba och sitta bredvid dem jag vill, inga onödiga/taskiga kommentarer, härliga lärare 
och lektioner.” 
”Inte sliten utan ren och fräsch.” 
”det ska vara bra miljö så att man trivs när man kommer till skolan” 
”Bra kompisar, bra lärare och bra lektioner.” 
”varm, fina klassrum och toaletter” 
”det ska vara rent, säkert och det ska vara bra lärare och god mat.” 
”det ska vara en bra miljö. lärarna ska komma in med pondus och vilja lära ut. det ska vara en 
bra klass där alla trivs.” 
”Värme, och skolmat borde vara mer godare eller bättre mat, kan man säga. Jag vill att det ska 
finnas ställer/ platser som man kan göra nåt under tiden man inte har lektion, istället för att 
kolla alltid på sin mobil när det är rast.” 
”Bra miljö, inte för långa skoldagar eller lektioner, lite längre raster så man iallafall hinner gå 
på toa ifall att man behöver det.” 
”Skolan bör vara trygg” 
”trygg, bra miljö” 



”Tydliga riktlinjer och regler. En viss frihet för att eleverna ska känna sig trygga. Fräsch och 
bra lärare” 
”Inte sunkig skola (Murgårdsskolan) inte kännas som ett fängelse” 
”Även här har lokaler och lärare en viktig roll. För att trivas ska skolan vara inbjudande och 
läraren ska ha möjligheten att hjälpa dig på det sätt som just du behöver. Även tillgång till 
grupprum och arbetsro spelar stor roll” 
”Flera småskolor i mindre samhällen.” 
”det ska va rent i skolan och och inte nå trasiga fönster och liknande saker inge klotter och 
lärare som hjälper dig om det har hänt något och bra regler som alla följer och man ska få ha 
frihet på rasterna att man får gå iväg från skolan och köpa en macka om man vill” 
”Det ska vara en trygg plats, med folk man känner och vet vilka det är, med en stor skolan kan 
man tycka att det är otryggt.” 
”bra” 
”rolig och fräsch” 
”bra miljö, lärare som tar ansvar” 
”ingen mobbning god mat snälla lärare.” 
”bra klasser med vänner” 
”Ingen mobbning. Ingen diskriminering.” 
”Skolan ska vara fräsch och bra, trevliga lärare och rektorer, folk som hjälper en och bra mat.” 
”ingen mobbning, god mat. och roliga vänner.” 
”Ren, accepterande, en cafeteria och bra mat.” 
”Rolig, mycket kompisar jag kan vara med som jag känner mig trygga med, god mat, ingen 
mobbning och bra skola liksom bra byggnad utan problem med att ta sig till lektioner.” 
”jämnställt och rättvist, att lärarna inte dömer eleverna efter deras backrund eller kunskap, 
utan efter hur mycket de vill lära sig” 
”skolan ska vara trygg. inga gäng eller sådana grupperingar.” 
”Bra mat, bra lärare” 
”bra mat med hög kvalitet, ser hellre att denna kommunen spenderar mer pengar på mat än att 
spendera typ 100 miljoner på att bygga 2 jätte skolor, helt jävla idiotiskt om jag ska vara helt 
ärlig” 
”Det skall vara en trygg miljö där man känner igen sig och känner att lärarna har väckt 
intresse för ämnena. Även har hänsyn till våra egna och anpassar eleverna efter våra 
traditionella värdegrunder.” 
”låt skolorna va som de är. folk trivs i mindre skolor där ens vänner går istället för att sätta 
alla i en och samma skola där grupper bildas och utanförskapet blir värre. låt skolorna vara 
som det är.” 
”Lugn” 
”God mat, fräscht, inte allt för många elever, värme när det är kallt ute och svalt när det är 
varmt ute.” 
”För att jag ska trivas ska jag ha många kompisar. Skolans miljö ska vara fräsch och stilren. 
Skolan bör också ha värme för just nu fryser man varje dag i skolan även fast man har mycket 
kläder på sig.” 
”Man ska ha kompisar i skolan. Samt att den ska vara fräsch så att man trivs i skolans miljö.” 



"Engagerade lärare som vill vara där och hjälpa till. 
Många kompisar 
längre raster 
godare mat" 
”Det ska vara bra lärare.” 
”Accepterande och öppen.” 
”Jämnställd” 
”Precis så som den är.” 
”Samma som föregående men att man går i en bra klass och umgås med folk man tycker om” 
”Det viktigaste enligt mig är att man har bra vänner och hamnar i en bra klass. Det går 
egentligen inte att påverka, men så länge man har en bra klass och lärare så trivs man i 
skolan.” 
”Bra klass, trevlig personal och trevlig miljö. Trygg.” 
”bra klass, trevlig miljö och trevlig personal. Känna trygghet” 
”Det ska finnas tillgång till gott kaffe.” 
”Tyst i biblioteket, mer ventilation” 
”Trygg, trevlig, pedagogiska lärare, bra klass” 
”Bra klass, trevlig personal, god mat.” 
”trivsamma miljöer, klassrummen ska vara fräscha och inte nedklottrade osv” 
”Lokalerna ska vara trivsamma och det ska vara en bra psykisk och fysisk arbetsmiljö.” 
”skolan ska vara nära mitt boende då det blir lättare för mig att kunna ta mig fram och tillbaks 
utan några problem på vinter osv, de ska finnas tillräckligt med kuratorer osv så att man vet 
att man har någon som man kan prata med om man behöver hjälp. och mindre stress och 
mindre krav. det ska vara varmt i skolan på vinter och inte iskallt i vissa lokaler” 
”Skolan ska vara nära mig för att ta mig dit snabbt, fler och närvarande skolsköterskor samt 
kuratorer. Element på vintern för att man inte ska frysa. Tillgång till kafeteria i varje skola.” 
”trygga och fräscha miljöer med utbildade lärare. det viktigaste är att hitta glädjen i 
undervisningen” 
”Den ska inte vara för stor för jag blir obekväm och känner mig inte trygg när det är för 
många människor. Elever vill inte gå till skolan om de är för måna människor.” 
”Liten. Man vill kunna lära känna dem i klassen och dem på skolan och även lärarna. 
Mobbning är ett stort problem i dagens skola och det sker ofta i stora skolor där lärarna inte 
kan ha lika mycket uppsikt över alla utrymmen i skolan och alla elever.” 
”Jag tycker inte skolan ska vara allt för stor men inte för liten heller. Jag tycker att det ska 
vara mindre elever i varje klass så alla får en större chans till att lära sig och mer hjälp. 
Dessutom ökad arbetsro och lugn därav.” 
”För att jag ska trivas i en skola ska det inte vara för många elever och skolan ska inte vara 
jätte stor.” 
"Skolan ska vara nära min bostad för att det ska bli bättre att flytta och trivas. Jag som elev 
måste kunna få fler möjligheter att lyckas och få bättre betyg genom att få läsa de kurser som 
jag behöver samt som har med min modersmål att göra. Det ska också vara varmt för att jag 
ska kunna vara bekväm under skoltiden. Dvs. bättre miljö.  Fler produkter i cafeterian." 
”Viktigt att känna tillit till lärarna och rektorn. Man ska inte gå runt och vara rädd för andra 
elever. Arbetsro gör att jag trivs i skolan. Oftast blir det arbetsro när vi är mindre elever.” 



"Som ovanstående, trygg och fin miljö. Den ovanstående punkten är mer inriktad på 
gymnasieskolorna. Nära till mitt hem, trots att det är ca 15-20 minuter med buss. Men 
gymnasieskolor gör det ingenting om det bara finns inne i det ""lokala"" samhället. 
Fokuserar jag mer på grundskolan så ska de finnas i de byar där det behövs. Vill man ha ett 
fungerande samhälle måste landsbygden få leva. Ni drar bara fördelar med en stor skola och 
bara nackdelar med små skolor. Det är fel, ni är väldigt partiska i eran video. Bygger man en 
stor skola måste små barn (från 6 år eller yngre) åka stora lokala bussar för att komma till 
skolan. Det är osäkert då barn inte kan ta hand om sig själva vid den åldern. Det blir mer 
transporter från och till byarna med bilar och bussar. Det måste gå flera bussar, mer utsläpp. 
En större skola skulle även leda till att de mer speciella behov och de som måste ha mer hjälp, 
inte kommer få de hjälp de behöver. Vissa behöver mindre skolor och färre elever i varje 
klass. Det kommer inte fungera då. En stor skola kanske fungerar i Stockholm, men inte i 
Sandviken just nu.  
Bygg ut de skolor som finns, renovera de skolor som finns och locka till er personal. Jag tror 
inte att personal vill jobba på en sådan stor skola, de kommer gå in i väggen. Ni måste se det 
ur ett helhetsperspektiv. En stor skola kanske fungerar för vissa, men inte för andra. Ta upp 
frågan med hela samhället och fråga vad DE vill, inte bara vad ni vill. Ni kan råka stirra er 
blinda på vad ni vill ha. Gör ni som ni vill så kanske alla flyttar här ifrån istället. Det finns 
bättre lösningar, det är Sandviken vi pratar om. En stad fylld med möjligheter, på rätt sätt.  
Snälla, värna om landsbygden. Det finns jobb här och det finns barn. Låt de inte behöva åka 
30-60 minuter med buss varje dag från 6 års ålder för att komma till skolan. Det är inte 
hållbart. Barnen kommer inte få någon fritid eftersom de kommer hem så sent efter skolan. Ni 
ser problematiken. Det måste finnas flera alternativ. Tack!" 
”inte för stressig bland lektioner och raster och inga människor som inte respekterar andra.” 
”att alla har respekt och är tysta på lektionerna” 
”Det ska vara så att den drar eleven, inte att eleven säger: å nej jag har skola imorgon!” 
”det ska vara lugn o ro/ tyst i lektioner.” 
”trivs hur bra som helst” 
”Elever med respekt och lärare som lär oss på ett bra sätt så vi lär oss snabbt” 
”you have now everything in it and you don't have stress u can learn slowly. i like this school 
and i think it doesn't need changes.” 
”att alla elever respektera varandra, bra mat (hatar soppa).” 
”att få lära mig nya saker.” 
”alla elever ska respektera varandra, när vi vara på lektioner de ska studera och tysta.” 
”att det första regel skulle vara respekt och det andra ska vara ställdhet oavsett om eleven kan 
förstå snabbt eller inte.” 
”Skolan måste hålla kontakt med alla elever och träffa då och då. Om skolan är lite stor då 
kan man ha en karta på vart alla klassrummen ligger. Kanske det blir roligare om alla elever 
får träffa varandra en gång under dagen (inte i matsalen förstås). Utan kanske i cafeterian när 
vi kan träffas och prata.” 
”Jag tycker att man ska få jobba ute i arbetsrum, bibliotek eller ute i korridoren.” 
”att lärare förklara uppgifter på ett bra sätt och hjälpa till när elever behöver hjälp.” 
”och att vi ska ha många lärare” 
”Att elev ska trivas i skolan behöver inte så mycket som jag tror. För mig allt i skolan är bra 
och jag trivs.” 
”att ändra skol regler alltså det krävs mycket att komma in i gymnasiet i Sandviken än andra 
stader.” 



”bra” 
”de måste vara bra med elev” 
”den är redan bra för mig” 
"sov morgon. flera lärare i klass rummet" 
”Det kan man gör om lärare ska hjälpa alla elever att dom ska känna varandra. o alla elever 
man visar respekt till varandra.” 
”att man ska ge oss penna och suddgummi och bok som skriva på för att på 9 så vi får att som 
vi behöver” 
”Mindre klasser och roliga lärare” 
”Mindre klasser.” 
”Ha en bra miljö i skolan” 
”Liten skola där man kan lära känna sina lärare och sina klasskamrater och små klasser. Och 
roliga lärare med roliga lektioner” 
”Lugn” 
”Bra.” 
”vet faktiskt inte för jag trivs” 
”Nästan samma sak som jag skrev tidigare att man ska känna sina lärare.” 
”bra lokaler och bra klimat” 
”Städad så den är trevlig att gå till.” 
"den ska vara ett tryggt ställe att komma till varje morgon, inte komma fram till en mobbnings 
ställe där människor bara trycker ner en. man ska ta upp mobbning i skolan och inte vara tyst 
om det för då ökar mobbning eftersom ingen äldre har koll på eleverna och hälften av lärarna 
bryr sig inte om eleverna. detta är hemskt." 
”Jag tycker att skolor i allmänhet är jättedåliga på att ta upp viktiga ämnen som mobbning 
osv. Det är ingen som pratar om det och det är så underskattat ämne. Men egentligen borde 
det vara ett ämne som alla skolor ska ta upp. Det är många elever som känner sig mobbade 
och som inte mår bra och det känns på nåt sätt som att skolan skjuter undan ämnet eftersom 
man inte tycker att det är ok man tycker att det är en självklarhet att alla ska veta om att 
mobbning inte är ok. Men det är där problemet kommer ifrån. Man måste ta upp det man inte 
tycker är ok också.” 
”I vissa klassrum är det extremt kallt och när det kallt så kan jag inte koncentrera mig lika bra 
som jag kan när det är lite varmare.” 
”Jag tycker att lärarna elever rektorerna ska ta elevernas åsikter på allvar, istället för att de ska 
skita i vad eleven har att säga. för ibland säger de ta upp lite saker på mentorstiden och det 
man tar upp blir inte gjort. Sedan tycker att man borde ta mobbning seriöst för det finns elever 
som blir mobbad i skolan och lärarna vet inte om det. Så det borde finnas typ undersökning 
lite då o då för att se hur eleverna mår.” 
”Det ska kännas bekvämt för mig så kan jag trivas i skolan. Då måste man ha en bra relation 
med eleverna och läraren så man ska kunna prata om vad som helst utan att någon 
kommenterar. Det måste vara en bra miljö i skolan för att trivas.” 
"Att skolan ska se fint u, och korta lektioner, mer rast för hjärnan kan vila lite!!!! Mer tid på 
lunch för vi hinner inte äta klar ibland." 
”en ren miljö och trevliga människor.” 
”Inte för kallt, för då tappar man fokus. Bra och trevliga lokaler, tid för lunch.” 
”Lugn, inte stökig miljö och ej för trånga klassrum.” 



”bRa” 
”kortare skol dagar. mindre seriösa lärare.” 
”Det största problemet med skolans trivsel är att jätte många är stressade, jag tycker att om 
man vill att eleverna ska trivas så ska man inte ha prov exakt hela tiden och te.x nationella 
prov som sätter extrem press och stress på eleverna. Lärarna på skolan ska också vara trevliga 
och bry sig om eleverna och se till att vi mår bra.  
En annan sak som är väldigt viktigt är att klasserna i skolorna inte ska vara så stora så att det 
inte blir stökigt. Den sista saken som gör att man trivs i skolan är att ha kompisar som man vet 
finns på skolan så att man känner sig välkommen och glad, därför borde man inte splittra 
klasser innan gymnasiet. Vissa personer vill verkligen känna nya personer eftersom det ingår i 
deras personlighet, så det är det drygt att tvinga dom.” 
”Det ska finnas mycket att göra på rasterna, man ska kunna köpa saker i cafeterian, det ska 
finnas ett ställe där man kan spela fotboll innebandy och såna saker, jag vill att det ska finnas 
bra schema med mycket sov morgon och lite rast så att man är pigg i skolan och kan sluta 
tidigt när man inte har några raster” 
”Mysig, bra ac så att det aldrig är för varmt, kallt eller för kvavt osv.” 
”Liten” 
”liten” 
”Liten” 
”att man har vänner” 
”lugnt, rolig, bra elever och en fräsch miljö” 
”Att alla trivs och alla har rätt att gå i skolan och att alla mår bra i skolan” 
”Tyst” 
”bra” 
”mycket CSN” 
”Lugn kort.” 
”den ska vara bra och en bra miljö för mig och trevliga personer” 
””Bra lärare som är kunniga, rättvis bedömning” 
Den ska vara i en bra temperatur, inte för varm eller kall, och med bra luft så att man inte får 
huvudvärk. kafeterian ska finnas och ha öppen bra tider med bra alternativ att välja bland.” 
”sluta tidigare. bättre lärare och bättre skolmat.” 
”Bra lärare, trevlig miljö, bra lärande lektioner” 
”bra arbetsmiljö” 
”Jag vill ha arbetsmiljö: bra stolar, bra bänkar!!! Helst vill vi ha det igår!” 
”Det ska vara bra miljö i skolan. Det ska inte vara lortigt och ligga skräp överallt för då 
känner man att man inte vill vara i skolan. Man vill att det ska vara väl utrustat så det blir en 
bra och trivsam miljö.” 
”Lugn miljö” 
”Den ska vara fint möblerat med fräscha korridorer.” 
”lugn. bättre klassrum att trivas i, bra lärare som kan förstå när man har svårigheter i skolan.” 
”Platser man kan vara på och umgås med sina vänner. inte bara tråkiga korridorer.” 
”Mer integration i skolan.” 
”som det är” 



”att timmar i skolan minskar och lektionerna bli mindre än en och halv timme för att det bli 
tråkigt” 
”ha bra sköna stolar som man kan sitta på utan att få ont i ryggen.” 
”Snälla lärare och fint möblerat” 
”Att alla ska hälsa på varandra och att man ska inte mobba de andra.” 
”Att dina klasskamrater ska vara sociala.” 
”Det ska vara bra lärare samt en bra miljö med trevliga elever.” 
”bra mat, bra vänner, bra lärare” 
”Eleverna ska tilltala med respekt” 
”Att respektera andra.” 
”Alla ska ha respekt mot varandra” 
”Stressfri och bra mat lixom.” 
”Mellan 20-23C, fri från stress.” 
”Gemenskap ska kännas” 
”bättre miljö” 
”Skolan ska bjuda några aktiviteter.” 
”Att alla ska våga umgås med varandra” 
”Skolan ska vara välkomnande för att man ska kunna trivas. Den ska ha lärare som kan förstå 
vad eleven behöver för att må bra.” 
”Det ska vara att ingen lärare kan trycka ner elever.” 
”Flera grupparbete som gör att man lär sig trivas mer med klassen” 
”lärarna ska vara mer trevliga och ge mer uppmärksamhet till elever.” 
”Börja skolan kl 10 varje dag” 
”Med en lagom mängd människor och inte trycka in 4000 pers i en” 
”Jag är har aldrig varit tryggare än vad jag är nu! & jag tror verkligen inte att man kommer bli 
trygg nånstans om man trycker in typ 4000 personer i en skola!!!!!!!!!!!!” 
”Inte för stor, rätt så lugn, bra arbetsmiljö och ingen mobbning så man trivs i skolan” 
”Allt som är positivt” 
”att all droghandel stoppas, för lärarna vet om allt” 
”Liten, så att man vet de flesta som går där och kan ha en hyfsat nära relation med både alla 
lärare och elever.” 
”det ska finnas många klasser samt såklart arbetsro” 
”Trygg, fräsch och inte för mycket folk.” 
”Alla ska vara snälla och trevliga och öppna.” 
”skolan ska vara lugn, lärarna ska vara snälla trevliga och öppna” 
”inte för många elever i samma klass då om det är många så blir det lätt grupperingar. bra 
miljö. bra regler” 
”rent och fint, inte stökigt, elever och lärare som respekterar varandra.” 
”Inte storskola, man ska kunna cykla till skolan och gå till skolan. Om man bor i storvik så är 
det bra att gå i skola där då slipper man pendla när man är så pass ung, bussar blir sena. Barn 



kommer tappa bort sina saker. Mer bussar måste skickas och då blir det mer trafik, mer 
utsläpp.” 
”Den ska vara trygg och man ska inte vara tvingad att göra saker som man verkligen känner 
att man inte klarar av. Tex prata inför en stor grupp direkt.” 
”Inte för många elever på skolan som det då skulle bli om man byggde en stor skola. Alla ska 
bli behandlade lika och man ska ta hänsyn till andra.” 
”Den ska vara trygg och alla ska behandla varandra bra. Man måste känna sig hemma och 
kunna prata med någon om man vill det” 
”Alla ska ha en god ton till varandra, och lärarna också.” 
”Skolan ska vara ett ställe där jag känner mig trygg och känner mina kompisar på ett bra sätt.” 
”den ska vara ett bra ställe där man trivs och man ska vilja gå dit. för att trivas i skolan vill 
man ha personer som man kan prata med och trivs med. man vill ha lärare som är bra och kan 
hjälpa till.” 
”Liten här igen. Som elev vill jag kunna ha en bra relation till både lärare och andra elever. 
Och ju större skola det är desto svagare relationer kan man få. Jag har släktingar i USA som är 
avundsjuka på den lilla skolan jag gick och går på. För man får en helt annan nivå av 
gemenskap.” 
”Skolan ska vara liten och inte ha massor av idioter” 
”att se alla elever på samma sett” 
"Som nu, många byskolor. Man vågar mer, barn vågar vara med fler. De vågar vara på rasten. 
De vågar gå i korridoren. Det som saknas idag är lärare som kan lära ut. Och hårdare straff 
om barn ej sköter sig." 
”chokladmaskin” 
”Det ska vara fint och fräscht så att man vill gå till skolan och snälla och trevliga lärare.” 
”Det ska vara en trivsam miljö att vara i, ska finnas någon slags cafeteria som man kan gå 
till.” 
”det får inte vara för mycket folk. vill att det ska vara bra personal. personal som bryr sig om 
eleverna. och lärare som kan sitt jobb. lärare som vågar vara dem själva.” 
”att alla har egen rast” 
”om jag ska kunna trivas i skolan så måste vi få bra lärare för att kunna lära sig” 
”Bra förklaring och bra genomgång från lärare.” 
”mer rast och gav oss godis.” 
”För att jag ska trivas behövs en bra skolmiljö med exempelvis soffor där man kan sitta med 
kompisar osv. Lärarna måste också kunna respektera alla och vilja lära ungdomarna i skolan, 
om lärarna visar ett intresse brukar också vi barn vilja lära oss mer.” 
”brydda lärare, få vara i grupprum om man tycker de är jobbigt å va i helklass, schyssta 
klasskompisar.” 
”Jag tycker att skolan ska vara hemtrevlig och att alla på skolan har en god ton.” 
”jag tycker att lärarna ska vara pigga så att eleverna känner inte att lärarna är svårt” 
”Skolan ska vara hemtrevlig. Alla ska vara snälla mot varandra. De ska finnas bra lärare så att 
alla elever ska lära sig på bästa sätt, allt beror på hur läraren undervisar.” 
"Att alla ska vara tillsammans, inte en skola till de som kan inte riktigt svenska. Och en till de 
på nationella, det kommer inte hjälpa de att utveckla på nånting. Att ska vara många 
grupprum så att kan man lära sig på rätt sätt." 



”att läraren är mer snälla och inte för hårda för att det kan leda till att vi elever komma hoppa 
över skola.” 
”respekterar andra bakgrund och tron för det finns vissa lärare som skämtar om religion och 
Gud. De ska skriva mer på tavlan när dom går igenom uppgifter istället för att prata. Läraren 
ska säga till att alla elever respekterar andra elever men andra utlänning bakgrund.” 
”välkomnande, interaktiv och mångkulturell” 
”Skolan ska vara lagomt stor som Bessemer” 
”Trygg miljö där jag kan vara mig själv och bli accepterad för den jag är” 
”Välkomnande” 
”Bra klass och där pressen är okej.” 
”En mindre skola gör att man kan skapa en gemenskap. Man kan lära känna de flesta på 
skolan vilket gör att man känner sig tryggare om man känner flera. En stor skola kan bidra till 
bland annat mer mobbning.” 
”När skolorna är mindre så känner man trygghet eftersom man känner fler. Det blir lättare att 
bekämpa mobbing eftersom skolan är mindre och det finns få elever. Om det är en stor skola 
blir det svårare att bekämpa mobbing och hålla koll på vad som pågår. Lika bra att bygga en 
polisstation på skolan.” 
"Liten, hemtrevlig, nära natur och stad. Tycker verkligen inte att man ska ta bort små skolorna 
utanför sandviken då det förstår hela grejen med allt, de e som att ta bort alla fotbolls lag å gö 
ett stort, orimligt" 
”jag tycker att skolorna ska vara små för att då får eleverna mer uppmärksamhet och den hjälp 
dem behöver.  Om skolan blir stor så ökar mobbningen för att klasserna är större och lärarna 
har svårare att se om dem mår dåligt.” 
”Alla ska behandlas likvärdigt! Respektera varandra och försöka visa en bra bild av sig själv!” 
”allt är bra” 
”Om man får vara med i diskussioner” 
”allt är bra” 
”Bra kvalitets kaffe, Trevlig lugn miljö, Väl utbildade lärare och mindre klasser” 
”trivs bra i skolan nu så vet inte” 
"Alla ska respektera varandra. skolan ska vara anpassad för dom som behöver det. bra mat. 
Extra lärare när det behövs." 
”mindre klasser ca 10 st” 
”jag vill ha sluta sent” 
”Den ska vara bra.” 
”Klassen ska ha bra gemenskap och sammanhållning.” 
”respektera varandra” 
”Liten skola” 
”Skolan är en gemensamt studieplats för både elever och vuxna/lärare. Alla är olika vilket är 
därför alla individer har sitt egna ansvar att ta hand om varandra, hjälpa andra, att våga höra 
av sig till lärarna ifall man känner sig mobbad, lärarna ska kunna öppna sina ögon för dessa 
saker också. Alla gör skillnad.” 
”Det ska finnas tydliga regler i skolan som alla elever ska följa. Jag ska känna att lektionerna 
är roliga och lärorikt. Det är viktigt att jag känner mig acceptera av andra elever i skolan 
oavsett min kön, kläder eller etnisk bakgrund.” 



”Bra” 
”Det ska vara ett lugn och inte vara för stökig.” 
”Bra” 
”Mycket trevligare miljö.” 
”Lugn” 
”Skolan ska vara rättvis och behandla alla lika” 
”Rättvis, dela in grupper och inte låta elever ensamma välja grupper. Någon blir alltid ensam. 
Alla som skriker ja när alternativet kommer upp har vänner. De andra är tyst. Man vill inte gå 
emot strömmen” 
"Tillgång till välrustade och syftesanpassade lokaler. Näringsrik mat. En trygg och 
förtroendegivande arbetsmiljö där både elever och lärare bidrar." 
”Bra miljö, finnas bra mat” 
”Mer grupprum, Bättre ventilation.” 
”För att trivas är det viktigt att skolan har bra mat och har värme.” 
”Den ska vara mottagande och lärare ska bemöta eleverna väl.” 
”Man ska känna trygghet och glädje. Man ska känna gemenskap med de andra i sin 
klass/elever på skolan.” 
”Bra” 
”bra” 
”trevlig miljö” 
”trevliga lokaler och allmänt trevlig miljö.” 
”Som sagt, mer värme så man slipper gå och spänna sig och frysa varje dag. Vintern är allra 
värst, då har t.o.m. en del dunjackor inomhus.” 
”Värmen borde startas. Samt det luktar massa cigarettrök i klassrummet. Inget trevligt alls! 
Måste åtgärdas!” 
”För att jag ska trivas i skolan så ska skolan vara så fräsch som möjligt. Inga ohygieniska 
toaletter och klassrum. Även att lärarna ska vara tålmodiga och att lärarna har bra koll på vad 
som händer bland eleverna. Om det t.ex. finns mobbning eller utfrysning osv. Även att skolan 
inte ska vara så mycket folk som går i skolan, att man liksom får plats osv.” 
”Alla ska behandlas likvärdigt! Respektera varandra och försöka vissa en bra bild av sig 
själv!” 
”skolan ska vara rätt så liten och det ska kännas bra att gå till lärarna om det hänt något.” 
”För att jag ska trivas på skolan ska vi ha trevliga och engagerade lärare som gör lektionerna 
lärorika och roliga. Lokalerna ska också vara hemtrevliga och jag tycker det är bra när vi har 
egna klassrum där vi har de flesta lektionerna. Korridorerna och klassrummen får inte heller 
vara för högljudda för då går det inte att lära sig.” 
"Lärarna ska först och främst sluta sticka ner deras huvud i sanden. Jag har själv behövt byta 
klass 2 gånger pga av att rektorn bland annat inte brydde sig ett dugg. ” 
”För att alla ska trivas behövs mer gruppövningar och alla ska få vara med.”  
”Jag har äntligen börjar trivas i min klass vilket jag knappt gjort under hela min skoltid.” 
”Lärarna måste förstå att det är inte bara personer som är ”annorlunda” som blir utfrysta och 
mobbade även såna som är precis som alla andra" 
”nära att ta sig till skolan, att alla respekterar varandra och att man kan få extra hjälp av 
lärarna speciellt om man har en diagnos. t.ex. dyslexi” 



”finnas sköna stolar, mjuka soffor, bättre utbud i cafeterian och det var typ det.” 
”skönare miljö” 
”En fin rustad skola så de är roligt att komma dit varje dag, saker att göra på rasterna, ha en 
bra gemenskap.” 
”Bra miljö inne och utanför skolan. Bra lärare och kurator.” 
”Det ska vara fräscht och det ska finnas tillgång till olika saker så man kan gö något på raster” 
”bra miljö trevliga lärare och en skola som det känns bara bra att gå in i” 
”Förutom tydlighet och struktur så ska främst lärarna ha en bra attityd mot både enskilda 
elever men även mot klassen i helhet. Har en lärare en dålig attityd eller inställning så 
påverkas hela klassen på alla möjliga sätt.” 
”Mindre. Jag har aldrig trivts i större skolor. Jag har inte känt mig trygg för att jag inte vet 
vilka som faktiskt rör sig i min skola. Sen att man får en mer personlig kontakt med sina 
lärare och inte bara är en i mängden.” 
”skolan ska vara en trygg plats för mig och mina kamrater och trygga lärare som respekterar 
en” 
”Många kompisar som man känner och trevliga lärare.” 
”En fin rustad skola så de är roligt att komma dit varje dag, saker att göra på rasterna, ha en 
bra gemenskap.” 
”Det ska finnas grupprum och den ska räcka för alla elever” 
”lärarna på skolan ska inte favorisera eleverna och det ska va ett bra klimat i skolan” 
”Skolan ska ha bra mat, bra mat leder till mätta elever vilket leder till bra konstruktion. Att 
börja tidigt är inget bra eftersom hjärnan inte har ”vaknat” in än” 
”Den ska vara bekväm och det ska vara att när man kommer in så ska man känna sig som 
hemma och att det är lugnt och trivsamt” 
"Bra lokaler, bra temperatur och mera grupprum. jag tror inte att det kommer funka om man 
slå ihop alla grundskolor i Sandviken till en grundskola. det kommer vara mer slagsmål, 
mobbning och för mycket på en gång. Det kan vara kul att det är många i en skola men det 
finns barn som inte kommer klara av att vara med så många andra elever." 
”För att elever ska trivas måste lärarna vara bra och se till att det inte finns mobbning och 
utfrysning. Bra klassrum och tyst klassrum. Jag tycker inte det är en bra idé att det ska byggas 
en enda stor skola här i sandviken, två stora skolor kanske hade funkat men inte endast en 
eftersom det hade förmodligen uppstått för många konflikter bland eleverna och sedan kanske 
vissa av barnen inte vågar börja i en sån stor skola.” 
”Man ska känna sig bekväm när man kommer till skolan” 
”Skolan ska ha fräscha lokaler. Bra mat. Utbildade lärare och lugnt och inget stök i 
korridoren. Den ska ha bra temperatur eftersom dom flesta skolorna har alldeles för kallt och 
då fokuserar man sämre och inte trivs.  Det ska vara på en mindre ort där det inte är så många 
som går och det ska finnas hjälp och få om man behöver det utifrån individen” 
”Fin och välkommande byggnad, trevlig personal, bra undervisning” 
”man ska vara snäll med varan, snälla lärare som förklarar bra mer grupprum” 
”Den ska vara inkluderande.” 
”vara bra vänner med varandra i skolan och det är läraren som ska säga till.” 
”Det ska vara en bra relation mellan läraren och elever och läraren måste inte provisera osv. 
det ska vara bra relation mellan elever” 
”Det ska finnas mer spel där kan man köra i rasterna.” 



”Temperaturen ska vara bra så man inte behöver ha tjocka kläder på sig när det t ex är kallt. 
Att när man kommer till skolan att man känner sig tryggt.” 
”För att jag ska kunna trivas på en skola så behövs det främst bra lärare och bra lokaler. Men 
framförallt så behöver man känna trygghet på en skola för att man ska kunna trivas. Därför 
tror inte jag att lösningen är EN storskola. Jag har erfarenhet av en väldigt liten skola 
(Österfärnebo grundskola), där trivdes jag jättebra för att man var nära alla lärare och elever 
och man kände sig sedd av sina lärare. Man kände också trygghet bland andra elever och 
klasser för att "alla kände alla". Eftersom det var en relativ liten skola så hade vi också små 
klasser vilket var superbra och man fick verkligen det stöd man behövde. Därför tror inte jag 
på en storskola, då klasserna skulle bli alldeles för stora och jag tror flera elever skulle 
gömmas undan och flera elever skulle komma i utanförskap.”” 
”tydliga regler och strängare lärare i vissa fall, man får ibland ont i huvudet pga att klassen 
inte är tyst” 
”Jag tycker att det ska vara bra lärare och övrig personal där, som man känner sig trygg. 
Sedan att alla ska respektera varandra och inte frysa ut någon” 
”Jag är har aldrig varit tryggare än vad jag är nu! & jag tror verkligen inte att man kommer bli 
trygg nånstans om man trycker in typ 4000 personer i en skola!!!!!!!!!!!!” 
”Med en lagom mängd människor och inte trycka in 4000 pers i en” 

Björksätraskolan 

Högstadiet 
”Den ska inte vara alldeles för stor, då kan mer mobbning ske och jag skulle inte trivas lika 
bra. För jag får panik av för mycket folk.” 
”Man ska kunna prata med alla oavsett vilken klass man går i.” 
”Man ska inte mobbas :(” 
”Alla ska vara snälla och man ska känna sig välkommen” 
”det ska vara snälla och roliga lärare för då blir det roligt att gå till skolan.” 
”Jag trivs redan.” 
”inga rasister och inga stränga lärare.” 
”jag känner att jag trivs när jag är med mina vänner och därför tycker jag att vänner är 
viktigt.” 
”inge mobbning, bättre mat, mer raster” 
”ska se bra ut och jag vill att alla ska vara trevliga.” 
”Inte för stor skola. Om skolan är för stor är det större chans att elever blir mobbade och man 
blir en i mängden, lärarna kommer inte komma ihåg vad man heter och det blir stökigt och 
rörigt i korridorer.” 
”ingen mobbning eller barn som röker.” 
”Jag tycker att det ska vara en bra miljö att vara i under skoldagen.” 
”Det ska vara en bra miljö. Det ska vara städat och inte finnas t.ex tuggummi på väggarna.” 
”Jag tycker det är bra som det är, men det skulle kunna vara en lite mer inbjudande miljöer i 
korridorerna.” 
”Liten” 
”det ska vara bra lärare och inte för många elever.” 
”att de ska inte säga att det var en person som inte gjorde som de tror att han gjorde, jag vill 
att de ska vara snälla och lyssna på oss som vi brukar lyssna på de” 



”Inte för stor skola med för mycket elever, en lagom stor skola som en sån som vi har.” 
”Lite mer tysta korridorer och små soffbås” 
”Jag tycker inte att alla 7-9 ska inte gå i en skola för att då det blir för många elever som man 
inte känner och det är inte bra för dem som har social fobi så jag tycker att det ska vara många 
skolor och utvecklade lärare. Då slösar man inte på pengar och sen det inte går så bra.” 
”i skolan och klasser så ska de inte vara mycket elever för att de ska vara lugnt och tyst. och 
inte så stora klasser. och att de ska vara nästan 20 elever i en klass.” 
”Man ska ha trygga lärare, inte sån stor skola för då är det inte lika lätt att vara trygg ifall man 
är så många elever på skolan och i klassen.” 
”det ska inte vara många elever i klassen max 23 elever i en klassrum och skolan måste vara 
fräsch och fin, det måste ha 4 toaletter i en korridor och det ska va 105 elever i en skola.” 
”Mera lärare t.ex som xxx är. Mer roliga saker som man kan gö på raster osv.” 
”skolan kan va trivs när man få arbetsro” 
”alla ska vara snälla mot varandra, ha respekt mot äldre” 
”som den är just nu fin fräsch inga skador och sånt men också såhär få klasser men på min 
skola så finns det nåt som kallas för zenit och det är jätte bra för att chilla och spela biljard 
och sånt MEN JAG VILL ABSOLUT INTE HA 16 SJUOR det skulle bli för många och det 
blir helt sjukt mycket därav tycker jag att det är ett SKITDÅLIGT!!! förslag ingen av lärarna 
skulle kunna mitt namn” 
”Nya, rena och fräscha korridorer och klassrum. Trevliga lärare. Bra mängd sittplatser i 
korridorerna. Stor och rymlig yta.” 
”Jag tycker att det ska vara som nu lagom många elever i klassen och klassrummen är fräscha 
lärarna är utbildade och det är inte trångt i korridorerna. Jag känner mig trygg i skolan och 
därför tycker inte jag att vi ska göra en stor skola. Gör vi en stor skola kommer det bli mycket 
klagomål till lärare och rektor som inte ens har bestämt det.” 
”Att inte bli mobbad varje dag” 
”i ett klassrum ska det vara max 21 personer och i en skola ska det vara 100 elever och det ska 
vara många lärare för att kunna få mer hjälp.” 
"Jag trivs bra när de inte är för många elever. Om de skulle vara 16 klasser för 7:an så skulle 
jag inte trivas. Skolan skulle bli för stor. För mycket människor. Om jag inte skulle trivas så 
måste jag gå i Gävle om de bara fanns en stor skola. Det är roligt när de finns flera skolor och 
man har kompisar på andra skolor. Då kan man träffa vänner utanför skolan och inte bara dom 
från skolan. Om de bara fanns en stor skola skulle man ha mest vänner från skolan! 
FÖRSLAGET SUGER SKIT MYCKET FETT!!!!" 
”Jag tycker att klassen ska vara lagom stor ca 25 pers. Jag trivs när jag vet vilka alla mina 
lärare och klasskamrater vet vem jag är. Jag trivs på min skola för att den är precis lagom.” 
”Skolan ska va stor med många klassrum , det ska finnas flera reservlärare så lektionerna inte 
ska bli inställda, det ska finnas en ungdomsgård vid skolan, matsalen ska va nytt och stort, det 
ska finnas ett ställe där man kan köpa saker man kan äta om man inte gillar maten, skolan ska 
ha en stor aula, skolan ska va flera våningar  så alla inte är på samma ställen. skolan ska ha en 
stor gympa sal och en egen pool för simtester så man slipper gå till badhuset. Man borde ha 
många friluftsdagar. Skolans kemisalar ska ha storutrymme och mycket resurser. Låg, mellan 
och högstadiet ska ha egna rektorer. Högstadiet ska ha många lärare.” 
”Bra mat och Idrott.” 
”bra” 
”Inget jag trivs bra.” 
”den ska vara tyst och inredningen ska vara fräsch” 



”Mer lärare på fler ställen.” 
”om skolan skulle vara stor och jätte många hade de blivit stressigt” 
”det ska vara rent och fint i skolan.” 
”Snygg” 
”bra arbetsmiljö” 
”fräscha korridorer och sånt. inte så mycket prov och läxor så man inte stressar så mycket.” 
”små klasser och själv placerade klasser” 
”jag trivs i skolan” 
”Det ska vara en plats där de som gör fel får sina konsekvenser så att ingen annan drabbas 
negativt.” 
”lika stor skolan som björksätra, och många vänner” 
"Den ska vara liten. Maten måste bli bättre den är skit äcklig" 
"Vissa personer i min klass är inte så trevliga mot mig och jag försöker liksom mind my own 
buisness men det finns alltid en person som ska försöka förstöra mitt mood men det sköter jag 
om nu.” 
”Grejen är att det finns folk som har mycket MYCKET värre än mig och lärarna verka inte 
bry sig alls. Förra året när jag inte vågade säga tillbaka folk som var taskiga mot mig så 
berätta jag en gång för mina mentor men dem brydde sig inte ett dugg. Som tur så var 
mobbingen för mig inte så hemsk grov och jag kände mig inte ledsen, jag kände mig bara inte 
trygg i skolan då. Nu så trivs jag bättre men det var för jag var tvungen att förändra på mig 
själv" 
”Jag tycker eleverna ska vara mer tysta under lektioner eller genomgångar så att de andra som 
vill verkligen lyssna koncentrera sig.” 
”att alla ska va bra med mig” 
"Jag vill ha kaffemaskiner. mer soffor att sitta i så man kan vila mellan lektionerna. skönare 
stolar i matsalen.”  
”En till kaffemaskin.” 
”Att få ha jackor i klassrummen eftersom våra ventilationer är trasiga så det är alltid svin kallt 
i klassrummen och då kan man inte fokusera på skolarbetet. Och när man vill ha jacka inne så 
skriker lärarna på en.” 
”jag tycker också att man ska få äta på lektionerna eftersom om man är hungrig på lektionerna 
så kan man inte fokusera. vi har lunch ganska sent och därför sitter man bara och tänker på 
det.” 
”Alla de här problemen skulle lösas med kaffemaskiner.” 
”när man går in i skolan blir man depressed men sen träffar man sina kompisar och då blir det 
kul. Men sen har man lektion och då blir det tråkigt igen. men vi har bra lärare och den bästa 
läraren är xxx, han har hjälpt mig genom skolan och han gör lektionerna roliga." 
”Att det är en trevlig miljö i korridoren och i klassrummet, och det ska inte skrikas utan man 
ska kunna plugga i korridoren utan att bli störd över att någon skriker eller är högljudd.” 
"det ska vara lugnt och det ska vara bra arbetsmiljö under lektionstid. bättre skolmat." 
”om jag ska vara trivas måste jag ha många kompisar.” 
"Om jag ska trivas så ska skolan vara bra, alltså med lite bråk och drama, inte för stor klass. 
Man ska även ha bra med kompisar eller iallafall ha någon att vara med, tråkigt att vara själv. 
För de trivs iallafall inte jag med. Borde inte va sån stress och press." 



”Att ha mycket lärare och att ha mycket plats för ny elever liksom kommer från andra landet 
och andra platser i Sverige.” 
"En bra omgivning när det gäller klassrummen och korridorerna. Det kan vara att göra 
korridorerna lite mysigare eller välkomnande istället för kala och förvirrande. Små klasser. 
Små skolor. Bra lärare som kan hålla klassrummet lugnt och som kan hjälpa när man behöver 
hjälp. 
Om jag verkligen skulle trivas skulle skolan behöva vara relativt nära där jag bor och inte fyra 
mil därifrån. Men även mysig så man kan sitta och ta det lugnt på rasten. Några lägre raster så 
man inte behöver skynda sig till nästa lektion direkt efter den andra sluta och så man kan gå 
på en promenad och ta lite frisk luft, röra på sig efter man har suttit ner i en timme." 
"För att jag ska trivas i en skola så får det inte vara skrikigt eller för mycket folk i 
korridorerna. Allt ska vara strukturerat, det ska vara lugnt och fräscht i matsalen. Det bästa är 
om skolan är nära där jag bor. Problemen jag ser med att ha en stor skola är att det lätt skulle 
bli ostrukturerat och stökigt. Mycket skrik och prat i korridorerna och oavsett hur stor 
matsalen är så skulle det bli mycket ljud och stök. om man tex placerar skolan i stan så har 
många långt att åka/cykla/gå." 
”det ska inte va någon mobbning.” 
”lika för alla” 
”rolig skön” 
”Den ska vara fräsch och inte smutsig och sliten. Det ska vara hemtrevligt att gå till skolan 
och känna sig trygg. Eleverna ska kunna bete sig mot varandra.” 
”Jag skulle vilja ha mycket utrymme och finare inredning så att man trivs och vill vara där.” 
”inget bråk respektera varandra” 
”det ska finnas personal man kan prata med om det händer nånting, personal ute i 
korridorerna. bra stämning i klassen” 
”Lite samma som innan, är det fräscha lokaler och en fräsch skola har man kanske mera 
motivation att gå till skolan.” 
”jag tycker att det ska vara lugnt och ha bra arbetsro” 
”För att trivas på bästa sätt så vill jag ha det ganska lugnt, inga stökiga korridorer där alla 
springer omkring. Sedan så måste det också vara en trevlig miljö, alltså inge nedskräpning 
eller trasiga föremål överallt.” 
”Skolan ska ha en bra miljö och man ska kunna ha en bra arbetsmiljö. Man ska ha bekväma 
stolar som man sitter skönt på.” 
”Om jag skulle trivas på en skola så skulle det behöva finnas vissa grejer som inte bara är i 
klassrummet utan också på rasterna och på lunchen som jag tycker att det ska finnas bra mat 
och en variation i maträtterna och finnas ställen man kan vara på under rasterna.” 
”Jag tycker att stressen på betyg, prov och att alltid vara bättre ger mig mycket stress. Jag vill 
inte ta skolan hem och tänka på det hela dagen.” 
”Jag trivs bra på min skola, ny renoverat överallt och känns som att det inte behövs fixas 
någon mer. Kanske att zenit ska ha andra öppettider då dom öppnar vid ca 12.00. Tycker att 
man ska ändra på dom tiderna så att man kan gå dit under en rast och göra någonting istället 
för att sitta på en bänk och vänta tills nästa lektion” 
”det ska vara trevliga elever och bra miljö.” 
”arbetsro, grupprum, mer prov på datorer.” 
”alla elever ska vara samma.” 



”trivs redan i skolan. trevliga lärare och vänner och enligt mig när det nästan det ända som 
behövs för motivation i skolan.” 
”Den ska vara lugn men att de ändå ska hända saker ibland så det blir lite roligare, man ska 
vara snäll mot alla och alla ska få vara med. börja lite senare ca halv 9 så man är mer vaken 
och inte behöver gå upp så tidigt eftersom ungdomar är generellt piggare senare på kvällen, 
men de är inget alternativ att börja ca 1 heller men en halvtimme senare i alla fall.” 
”Den är bra som den är.” 
”det ska vara mycket aktiviteter” 
”Bra Lärare” 
”det ska vara mycket idrott lång rast korta lektioner” 
”i dont know nä men typ att de ska finns vuxna ute i korridorerna för att de händer mycket 
saker och då är det en vuxen där som ser direkt vad som händer” 
”inga bråk och alla ska va snälla” 
”som den är” 
”skolan ska vara inte stor men inte liten heller. björksätraskolan är bra eftersom man vet vilka 
många är och kan prata med dom flesta. jag tycker att det är en dålig ide att bygga en jätte 
skola för det känns som att lärarna inte kommer hålla koll på eleverna och att det kommer bli 
mer mobbning. och för dom som blir mobbade kommer det bli änu jobbigare med mer 
människor överallt.” 
”Ska ha minst 10 min rast efter varje lektion” 
”Den ska va liten med små klasser så man har koll på alla. Lärarna har koll på alla och allt blir 
bara lättare. Så små skolor med små klasser och att dem ska blandas när man börjar i ny klass. 
Man ska ha bättre standard på lärarna så att de blir lika. Det ska inte vara skillnad på 
utbildning beroende på vilken skola man går.” 
”Jag gillar mindre skolor, jag trivs bäst där. Det ska finnas bra arbetsredskap d.v.s projektorer, 
datorer m.m” 
”Jag skulle trivas bäst om det var små klasser och skolor som idag. Eftersom det blir svårt att 
hålla koll på alla elever om man har en stor skola det skulle säkert vara mer som blev utsatta 
för mobbing eftersom lärarna inte kan hålla koll på vad alla gör. Detta vet jag eftersom att 
folk idag blir mobbade utan lärarnas vetskap tänk då hur det skulle vara med jätte stor skola 
och många elever.” 
”Att man får välja att jobba själv.” 
”jag är trivs nu” 
”Jag tycker att man inte får bli mobbad.” 
”man ska kunna vara sig själv eleverna ska inte säga dumma saker t varandra. jag ska till 
exempel kunna komma med clownkläder utan att bli dömd. o att alla har vänner e jätteviktigt 
tycker jag så att man inte är ensam!” 
”det ska vara roligt alla ska vara snälla. jag vill att ingen ska vara en bitch för ca 33% av alla 
är bitchar och elaka. men dom borde sluta.” 
”den ska va lugn att de är ordning o reda på allting” 
”Som den är, jag trivs som den är just nu.” 
”inte en stor skola, då det skulle bli väldigt mycket mobbning och ingen skulle hålla koll på 
om någon blev utsatt för mobbning.” 
”Rolig, kortare lektioner” 
”Jag ska känna mig trygg och få stöd av lärarna.” 



”den ska vara modern.” 
”Inte för stor, man ska veta vilka dem flesta är och känna alla lärarna så man kan fråga om 
hjälp av vem man vill.” 
”det ska inte vara mobbing, alla ska vara snälla mot varandra, det ska vara tyst och lugnt i 
både korridoren och i klassrummet, man ska kunna känna sig trygg,” 
”Finnas bra arbetsredskap, trevliga och mysiga miljöer. Fin och lugn miljö i korridorerna.” 
”Jag trivs ganska bra i skolan men om det är nått som skulle få mig att trivas mer skulle var 
att skaffa ett till pingis bord.” 
”Den ska vara inte stökig.” 
”Bra ljudnivå, ett bekvämt klassrum m.m.” 
”Jag trivs redan i skolan så enligt mig själv så tycker jag att den inte behöver ändras.” 
”Jag tycker att det ska vara fler små skolor så att det inte blir så mycket kaos i korridoren. När 
det är kaos i korridoren så trivs man inte jättebra. Det ska även vara nytt och fräscht.” 
”den ska iallafall vara ganska liten så lärare kan hålla mer koll på saker så man kan trivas och 
man ska alltid kunna prata med någon.” 
”inte så många elever i en klass utan som mest 25 elever för annars blir de för många.” 
”Som sagt måste den vara inbjudande och fräsch så att man känner att går jag till skolan idag 
så är det rent och fint. Sen tycker jag att man lär sig mer om det inte är så många i skolan för 
det är mycket lugnare när det inte är så många elever.” 
”Skolan ska vara fräsch och städad, ha bra toaletter, ställen i korridorerna att hänga på och 
inte vara för stor.” 
”Bra och fräsch miljö och inte så högljutt och ganska stort så det inte blir för mycket folk på 
en och samma plats i skolan så det inte blir för högljutt. Alltså flera skolor med mindre elever 
på så det blir mer personligt med lärarna så man kanske lär sig att lyssna bättre på dem och 
det gör så att det blir mindre chans för att någon ska mobbas också.” 
”trevlig personal och trevliga elever” 
”Några elever å bra lärare, å det är skönt med små skolor för att det blir lugnare” 
”Fräscha lokaler” 
”Mindre ljud överallt” 
"- inte så stressigt -" 
”Snälla elever. Snälla lärare. Bra kvalité på maten.” 
”Ha trappor så att man rör sig mer och piggnar till, alltså bygga mer skolor som har två 
våningar. Ha bord som en hästsko form så att ingen sitter bakom en, för många tycker att det 
är obekvämt, och så att alla kan se, för då sitter ingen bakom en lång person.” 
”Gratis läsk o en bulle och varmchoklad.” 
”rolig bra fritidsgård så man kan sporta mycket” 
”fräsch och inte så mycket bråk” 
”Lugn, Inte att man springer runt och är jobbig mot andra, va trevligare mot de andra 
klasserna och inte leka orten, eller en idiot” 
”man ska göra aktiviteter så alla kan känna varandra” 
”trivs redan” 
”Inte spring i korridorerna” 



”Att ha mer aktiviteter med andra klasser och inte bara med sin klass. Så man kan lära känna 
varandra bättre.” 
”Jag trivs bra.” 
”Jag vet inte jag trivs väldigt bra och jag tycker att allt är bra, förutom i duschrummet då jag 
tycker det ska vara bås.” 
”att vi gör olika aktiviteter med andra klasser och på så sätt kommer vi alla närmare 
varandra.” 
"Det ska finnas mer parkeringar så att man kan parkera epan. Det ska finnas mer Rum som 
man kan vara i." 
”fler aktiviteter med dem olika klasserna, mer aktiviteter med sin egna klass, bättre skolmiljö. 
cafeteria. Göra skolan till en skola med kristen bakgrund” 
”det ska finnas mer lugna sitt platser i korridorerna.” 
”det ska vara varmt i skolan och inte så högljutt.” 
”Att klasserna gör många aktiviteter tillsammans eller med just ens klass.” 
”Man ska ha mer klass arbete, att man samarbetar med andra klasser och har det kul i skolan. 
Och att vi får bättre miljö att jobba i.” 
”Ren och fräsch, BÅS i duschrummet i omklädningsrummet.” 
”Den ska inte vara för stor och ha för många elever. Då kan det bli rörigt och man känner sig 
otrygg, det blir ännu värre för de som har social ångest eller tycker om att vara ensam.” 
”Jag tycker att det är bra med ganska små skolor så det inte blir kaos. Placeringen kan vara 
som ett U eller en hästsko så alla kan se” 
”jag vet ej men vill bara känna mig trygg” 

Gullhedsskolan 

Mellanstadiet 
”alla klasser som finns och bättre mat med förrätt, varmrätt och efterrätt.” 
”bra vänner, stor skol gård.” 
”jag tycker att en skola ska vara trygg man ska tycka det är kul på lektionerna och att man får 
tycka och tänka hur man vill osv” 
”Det ska vara ordentlig mat för man ska orka jobba och det ska vara mycket snälla lärare.” 
"man ska inte vara taskig och man ska låta alla få vara med. om någon vill vara ensam så ska 
det inte vara så att någon hela tiden frågar om nåt är fel." 
”det ska finnas olika skolor så inte alla går på samma för då blir det svårare att jobba när det 
är mycket barn.” 
"att man känner de flesta så inte överdrivet mycket folk. bra lärare så man känner sig trygg." 
”den ska inte vara en stor skola för då kanske man inte kan hitta så bra och de kan lätt bli 
bråkigt och stökigt och är den fler våningar och de brinner kan de inte gå så bra.” 
”För att jag ska trivas i skolan så måste man ha en lärare som lyssnar.” 
”jag tycker att xxx är snäll” 
”skolgården är en stor del av att trivas. klassrummen ska va mysiga och att man ska trivas” 
”lärare som bryr sig och en liten skola och liten klass så att jag kan få hjälp.” 
”Jag tycker att man ska ha bra lärare som bryr sig om barnen så att man trivs med dem. Jag 
skulle också inte vilja ha för många på skolan, då det lätt blir bråk. Jag vill ha bra vänner som 
kan stötta en. Jag vill bli sedd och att jag får vara med.” 



”skolan ska vara liten och bra mat det är gott kanske lite potatis lite rysk potatis det är bra 
långa raster jag gillar bra mat eller så blir det cat spya och majs det luktar” 
"jag gillar att ha en ganska liten skola och vill gärna ha en liten klass. jag vill ha en stor 
skolgård med mycket saker att göra." 
”som det är nu” 
”Bra” 
”Alla ska vara snälla” 
”bra och inte mycket bråk” 
”som den är nu” 
”Alla ska va snälla” 
”bra, inte bråk” 
”jag vill att skolan ska ha ett badhus” 
”Det ska finnas kompisar att vara med.” 
”som den är nu” 
”Bra” 
”hemskola” 
”Som den är nu.” 
”inga mobbare och en bra vän” 
”det ska vara en skola med bra kompisar” 
”Längre rast.” 
”snälla vänner som ger mig stöd” 
"Det ska vara en bra miljö i klassrummet. och att det är bra kompisar." 
”att mina klasskamrater är snälla.” 
”jag trivs som det är, men jag vill helst jobba på datorn.” 
”Fler vänner” 
”färgglad. mer ute saker man kan klättra på och fler gauger” 
”att alla ska va snälla.” 
”Det ska vara schyssta lärare och bra och snälla kompisar annars oroar jag mig.” 
”som den är” 
”Bra mat, inge mobbning och bra lärare.” 

”bra bra bra 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍�😃😃😃😃 och bättre en bra” 

”den ska vara väldigt bra bra skolgård” 
”saker att göra på rasterna” 
”bra mat och inge mobbning, snälla klasskamrater och bra klass rum.” 
”Bra klassrum. Ha bra kompisar. God mat” 
”god mat och bra kompisar” 
”Lugnt. Saker att gör på rasten. Fräscht i klassrummen och på toaletterna.” 
”Fräscha toaletter, duschar och bra mat matsal.” 
”Fräscha toaletter, rent i klassrummet, en bra skolgård och alltid en lärare i närheten.” 



”skönare stolar” 
”Jag tycker att alla ska ha någon att vara med, ställen man gå till om man inte har någon och 
vara med. Man ska vara snälla mot varandra.” 
”Jag vill ha en liten skola som ska ha bra klassrum och en stor skolgård.” 
”det ska va stor skolan med lite många klasser” 
”storleken på klass rumt och bra skolgård” 
”jag tycker att skolan ska vara stor och stor klätterställning och skog och att man ska få klättra 
på träden.” 
”En liten skola som Gullhedskolan. en liten skola är bra så gör ingen jätte stor skola!!!!” 
"Stor skolgård men inte så många som går på skolan, Stora klass rum men med få (13-16) 
personer i en klass. schyssta klass kamrater, som inte stör de som försöker lära sig." 
”bättre regler för många brukar bryta mot dom.” 
”snälla elever och att man får vara med alla när man vill och att ingen ska vara själv.” 
”skolan ska vara liten som nu för då kanske det blir mindre mobbing och det blir lättare att får 
vara med i leken om man känner typ alla. det får mig att trivas.” 
”skolan ska vara fräsch och ren” 

Hedängsskolan 

Högstadiet 
”små klasser. och få ha mobilerna.” 
”man ska få ha mobilerna och inte ha mer än 20 elever i varje klass” 
”en liten skola och små klasser. och mindre stress” 
"Den ska vara så liten som möjligt och absolut inte storskola. Skulle trivas bättre om vi fick 
ha mobilerna också. Skulle trivas bättre om det var fler outbildade lärare." 
”mindre stress och så vidare.” 
”Den ska vara liten (som t.ex. hedäng) och ha små klasser. Man ska också ha egna skåp. 
Desto mindre skola desto bättre. Inte mer än 18 elever per klass. Det är också ett plus om man 
får ha mobilerna” 
”ha telefoner och börja senare.” 
”ha telefonen och börja senare” 
”Den ska vara lugn, fräsch och roliga grejer att göra.” 
”Den ska vara fräsch, lugn, det ska finnas roliga saker att göra. Och att man ska få ha 
mobilen.” 
”Den ska vara trevlig och man ska få den utbildning man behöver” 
”bra lärare snälla kompisar.” 
”det måste finnas bra lärare som säger till när dom ser nåt konstigt och inte bara låter det 
vara” 
”en stor skola, mindre elever och bra lärare.” 
”Som hedäng är” 
”Bra mat och så den e typ” 
”Det ska va nice, god mat, lyxiga toaletter, surfplattor istället för datorer. THAIMAT!” 
”bra inge mobbing bra lärare surf plattor istället för datorer” 



”det ska finnas "grupprum" som man kan sitta och jobba lugnt i till exempel som på 
hedängsskolan. och vara fräscht i korridorerna som på hedäng. och en bra cafeteria med ett 
bra utbud och bra soffor som på hedäng” 
”fina klassrum, bra god och nyttig mat som går att äta och flera olika rätter, lugnt i 
korridorerna.” 
"För att jag ska trivas i skolan så ska den vara hyfsat liten och att lärarna ska veta vem man är, 
om det är en större skola så är det helt omöjligt för lärarna att lära sig alla namn. Jag vill också 
att man inte ska ha så mycket läxor utan att man gör allt skolarbetet i skolan så att man får 
vara ledig när man kommer hem så att man får vila. Jag skulle också vilja att man får ha 
mobilerna på rasterna när man går utanför skolan." 
”ingen mobbing, det ska vara god mat och fräscht. det hade inte varit fräscht i en stor skola 
för det hade varit mycket trångt och det hade börjat luktat äckligt och svett” 
"Hedäng, hedäng är bra. Inte för jag vill stanna här utan för jag tycker att det inte är så mycket 
folk. Och det blir mer personligt med lärare och elever. Jag vill ha god mat. Bra anpassning. 
Inte mycket folk. Vara tryggt. Inte så stor skola" 
”Det är ju att det ska vara bra lärare, många lärare som håller koll i korridorerna på elever som 
inte sköter sig och de ska sickas hem direkt. sen vill jag även att det ska finnas flera alternativ 
till mat så att man alltid kan äta maten.” 
”städad och mycket färger i korridorerna. tex så borde dem hänga upp mer tavlor och mycket 
mera dekorationer. bra belysning och hela skåp som inte är helt sönderslagna” 
”lite ungar, det kan också finnas mobbare om det blir för många.” 
”Den ska vara liten med typ 200 elever. Jag vill känna alla och den ska vara nära till skolan så 
att jag kan cykla för jag hatar att åka buss. Då kan jag vakna på morgonen och göra av med 
lite energi så att jag kan sitta stilla. Jag skulle inte vilja gå på en stor skola och åka buss varje 
dag. Och om jag skulle vara nyexaminerad lärare skulle jag inte vilja jobba på en stor skola.” 
”Jag ska trivas med dem kompisar jag går med, bra lärare. Bra lektioner, inte så många i 
samma klass. Få bra relation med lärarna. Berätta för lärarna vad som är bra och dåligt. Jag 
trivs med Hedäng att det är en liten skola som man enkelt kan prata med lärarna.” 
”Jag trivs så länge som skolan är fri från mobbning och korridorbrottning (även om det är 
kompisar). Skolan ska också ge bra utbildning och mat för att jag ska trivas. Det är som 
behövs för mig." 
"Jag vill inte ha en stor skola för då blir allt så opersonligt och främmande. Det kommer vara 
så mycket elever och lärare så att jag kommer knappt våga gå i korridorerna. Om det hade 
varit en stor skola så hade toaletterna varit väldigt ofräscha eftersom att flera flera hundra 
elever hade gått på dem. 
Jag vill ha god mat! Det vegetariska ska inte vara äckliga konstiga gryt/röror med bara morot i 
en snuskig sås. Jag vill ha RIKTIG mat. Vill också ha efterrätt åtminstone varje fredag, och 
frukt och chokladmaskiner. 
Jag tror att om det hade varit en jättestor skola hade det varit fler mobbade, eftersom att ingen 
hade sett de då man bara blir en i mängden. Det är också helt sjukt att vi ska behöva åka långt 
in till Sandviken. Det är jätteotrevligt att åka buss! Och man måste stå ute i kylan och frysa. 
Då känns det trevligare att ta mopedbilen, så då får någon betala bensinpengarna!Man måste 
också gå upp jättetidigt då, vilket är superjobbigt! Hatar att gå upp tidigt." 
”vara som dem är” 
"Jag känner mig tryggare i mindre klasser, jag känner de flesta på min skola. Min klass är 
trevliga och ganska nära varandra. Jag har problem med offentliga platser, de får inte vara för 
många i korridorer om jag ska våga gå där. Jag har problem med att vara i matsalen, jag vill 
bara ut därifrån. Jag är super känslig jag klarar inte av att få ögonkontakt med någon jag inte 



känner bra. Om jag ska vara bekväm måste lärarna känna mig bra, kunna mitt namn, veta 
saker om mig." 
”Trygg lugn nära och samma mat för utom fisk på onsdagar” 
”Jag vill att skolan ska vara trygg och genomtänkt. Vi ska kunna lära oss saker och inte 
behöva förlänga våra skoldagar på grund av att vi ska behöva åka buss till och från skolan, vi 
som inte redan gör det. Jag behöver en skola som den jag går på nu, där jag kan må bra och 
uttrycka hur jag känner. Jag skulle inte vilja gå på en storskola!” 
"Rent i korridoren, ha nån vän i klassen (det skulle vara väldigt svårt att landa i samma klass 
som en av sina vänner om det finns 8 A-G i den stora skolan) Korridorsvakter i korridoren är 
också en sak som är bra, för just nu kan det vara elever som härjar i korridoren och för att vi 
bara har en korridorsvakt kanske det är så att ingen är där när elever små brottas i korridoren. 
Lärarna ska också veta vad de pratar om på lektionerna, så lärarna bör vara utbildade." 
”det ska vara bra. med bra lärare och kompisar” 
”skolan ska vara bra” 
”Att man har vänner” 
”inte vara arg på mig” 
”Den borde vara mer fräsch, och att vi borde få ha våra mobiler under rasterna.” 
”Inget speciellt egentligen” 
”fräsch ingen storskola” 
”bättre skolmat och arbetsro” 
"Skolan ska vara lugn, utan tjafs och bråk. Lärarna bör ha koll på vad det ska göra. Och det 
ska inte vara överdrivet många som går på den. Jag kommer inte alls trivas på en storskola." 
”bra regler och snälla lärare och elever.” 
”vänner” 
”alla ska väl vara snälla” 
”Den ska vara lugnt i korridoren och lärarna ska ha bra lektioner.” 
”så som den är” 
”Det ska vara snälla lärare på skolan.” 
”bra, bra lärare, bra kamrater, bli vänner med alla, ingen mobbning, ha bra lektioner.” 
"1 trevliga lärare  
2 skolan ska se bra ut 
3 och klassrummen ska va snygga." 
”stor skola med mycket att göra på rasterna och en cafeteria med stort utbud” 
"Den ska inte vara så stökig. Det ska inte vara folk som skriker i korridoren. Och inga som 
slåss/låtsas slåss i mitten av korridoren." 
"1: Att jag ska kunna få arbeta med annat typ datorn eller nåt om jag tycker saker är för svårt 
2: Att jag ska få små raster för ibland kan jag inte konsertera mig. 
3: Att jag ska kunna få arbeta med typ 2 3 styckna för då kan jag jobba bättre. Att man typ 
sitter i något rum eller a." 
"För att jag ska trivas så ska lärarna vara snälla och inte favorisera elever. Dom andra 
eleverna ska också vara snälla." 
"lärare som kan hjälpa en med sina svårigheter. att man får jobba mer i grupper med de man 
är bra kompisar med" 



"1. det ska vara bra lärare man kan vända sig till om det skulle vara något. 
2. toaletterna ska vara fräsca och man ska tycka att det är bra där. 
3. det ska vara trevligt och lugnt i klassrummet" 
"den ska vara ren. mindre bråk." 
"För att jag ska trivas i skolan ska lärarna behandla eleverna bra. Och eleverna ska vara snälla 
mot varandra." 
"Inget låtsas bråk 
Inga människor som försöker få upp andras skåp 
Inga som skriker i klassrummet" 
”Hela lokaler och utsida på skolan. Väggar i T.ex. grå färg. Bättre ljuddämpning i lokalerna. 
Fler alternativ till lunch.” 
”Renare och fräschare korridorer, mindre skräp utomhus på skolområdet, bättre undervisning 
och längre raster. Tack i förskott.” 
"Om det är en trevlig miljö som man arbetar i kanske fler vill vara i skolan. På rasterna skulle 
det finnas lite saker att göra t.ex. pingis eller spel.  
”Om det finns så man kan köpa något när man är hungrig så man inte blir så trött." 
”Jag vill att det är bättre mat. Jag har inget mer och säga.” 

Jernvallsskolan 

Mellanstadiet 
”Det ska vara snälla barn och ingen ska mobba någon annan även om den har gjort något 
dumt.” 
”Lugnt, snälla personer och ingen mobbning” 
”Jag tycker att man ska vara trygg i skolan. Det ska finnas regler. fröknarna ska vara snälla 
och inte dumma. Utbildningen ska vara bra så man kan lära sig saker. Snälla vänner som inte 
slåss. Alla är snälla.” 
”Anti mobbning, regler so alla mår bra.” 
”Alla ska vara snäll” 
”Stora kapprum/korridorer. Bra skolgård” 
”Jag tycker att det ska vara mindre mobbing och att alla får vara med.” 
”Bra vänner och bra fröknar” 
”Att man känner sig trygg, och att man inte är mobbad.” 
”de ska ha klätter ställen” 
”ingen mobbing alla får vara med ingen pratar taskigt om nån man ska vilja bli lika bra 
behandlad som vem som helst inga kränkande ord! eller taskiga kommentarer man stötar 
varandra ingen ska känna sig rädd i skolan läraren ska aldrig ha en favorit elev inte göra sig 
rolig över någon annan. viktigt!” 
”Att det ska vara tryggt, större klassrum och större korridoren.” 
”Man är snäll. man är inte dum. man ska vara hjälpsam.” 
”ingen mobbning och att jag har saker att göra på rasterna och att jag trivs i klassen” 
”Jag tycker: Att det ska vara rättvist, Snälla elever och lärare, Inge mobbning.” 
”Lärarna ska vara snälla. Man ska kunna känna sig trygg. Man ska ha bra omgivning.” 
”Bra mat, lagom med rast och snälla klass kamrater och Bra fröknar.” 
”bra mat annars svälter jag, bra ventilation, bra lärare, lugn klass, bra regler” 



”snälla kompisar, inte så stora klassrum, större klassrum.” 
”kompisarna ska va snälla, bra lärare, jag ska känna alla, jobba ofta på datorn” 
”snälla lärare och kompisar och att vara hjälpsam” 
”snälla lärare och ha roligt på lektionerna ibland” 
”att läraren är snäll men kan ändå säga till när någon gör fel” 
”Bra lärare, snälla kompisar” 
”snälla kompisar, inte för många elever, olika lunch tider.” 
”jag trivs som det är” 
”alla är trevliga, snälla och hälsar på alla och alla kan vara sig själva.” 
”alla är trevliga och snälla, alla hälsar på varandra, alla är sig själv” 
"1. rast, lunch och fräscha och fungerande material att jobba med. 
2. bra klasser" 
”fler lärare, större arbets salar t.ex. bildsalen, slöjdsal, fler saker till skolgården.” 
"1. Stor matsal och olika mattider för alla klasser. 
2. Bra lärare och bra kompisar. 
3. Stora och bra klassrum." 
”mer cykelställ, och bättre datorer.” 
”en skola där det inte förekommer mobbing och där alla får vara med och delta i lekar.” 
bra lärare och skol gård 
inget jag är alltid otrygg med visa i klassen 
INGET 
lugn 
jag trivs redan 
jag trivs redan 
att lärarna är snälla mot eleverna 
den ska vara ren och fräsch 
alla ska vara snälla mot varandra och alla ska få vara med i lekar och annat som man gör på 
rasterna 
Inte skit dålig mat, roliga lärare inte nå tråkiga som bara är stränga. Att få ha på sig en 
huvudbona i klassrummet/matsalen. Att man får ha mobilerna 
alla ska vara hjälpsamma och snäla 
att folk ska reskpektera andra folk för den man är 
god mat 
bra lärare ingen mobbning och bra vänner. 
kompisarna ska vara snälla mot alla. Ingen ska bli mobbad i skolan alla ska få vara med alla. 
ingen retning, 
alla måste vara snälla måste varandra. 
Trevligt kompis och lärarna 
"få ha keps/mössa  
bra mat" 



”Som nu det kommer vara drama om vi gör så som ni tycker det är förfärligt.” 
”Jag ska ha vänner och jag vill inte splittras i klasserna och jag vill gärna va med en vän jag är 
med. jag vill att alla ska vara snälla och roliga och inte döma en eller börja bråka första dagen 
och jag vill ha en bra vän.” 
”alla ska kunna samarbeta och inte döma hunden efter håret och att man inte måste vara 
perfekt hela tiden.” 
”att jag inte ska vara ensam hela tiden och att jag har mina kompisar med mig” 
”som Jernvallsskolan, fint klassrum och ätbar mat.” 
”fint i skolan, inge klotter på väggarna, kanske 20 elever i varje klass, bra luft i skolan, ha 
någon man kan vara med på rasten och att lärarna ska vara bra och snälla.” 
”Lugn, mycket lärare så man slipper vänta hela lektionen på hjälp. Bra skolgårdar trevliga 
klassrum, bra AC. Man ska INTE ha skoluniform.” 
”Jag tycker att det ska vara små klasser, varmt i klassrummen. Roliga skolgårdar.” 
”Bra lärare, hamna med någon man känner, stort klassrum, bra mat, en kiosk och arbetsro.” 
”Jag vill helst ha en kompis som ska gå i samma klass som mig, lugna färger i klassrummet, 
ett fint klassrum, stora fräscha toaletter, godare mat för att det är lättare att koncentrera sig i 
klassrummet.” 
”Tjejer och killar ska behandlas rättvist.” 
”jag trivs ganska bra här i jernvallskolan men de killar i min klass mobbar folk bakom lärares 
rygg men ingen vågar att säga något till henne. tjejer och killar ska behandla lika bra, killar få 
mer skäll av lärare mer än tjejer. Vi alla i klassen vill ha en bättre skolgård och mer bollar för 
att köra fotboll, basket och king.” 
”Den ska inte vara smutsig utan det ska vara rent. Det ska finnas fräscha toaletter. Det ska typ 
finnas 2 toaletter för killar och 2 för tjejer eller fler utifall att det är många elever så att man 
inte behöver stå i led och vänta för att behöva gå på toa. Man ska ha saker att göra på rasterna 
så att man inte ska behöva stå stilla och inte ha något att göra. Det ska även finnas en 
fotbollsplan på skolgården. Men matsalen ska även vara stor och ha många sittplatser så att 
man inte behöver stå upp och äta.” 
”tjejer och killar ska behandlas likadant för nu behandlas tjejer bättre än oss 
killar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” 
”Tjejer och killar ska behandlas med lika värde! För nu behandlas tjejerna bättre en killarna 
för om tjejerna gör nåt så får killarna skit.” 
”Bra lärare. Stort klassrum. Hamna med nån man känner från förra skolan så man inte känner 
sig ensam. Bra mat.” 
”Stora platser i korridoren så att du får plats med jackor och sånt. men även lite större lådor i 
klassrummet. det ska vara bra luft i klassrummen och sånt. Inte så trångt när du till exempel 
ska ut på rast.” 
”Inga mobbare så jag tycker att det ska var mindre klasser och att mina kompisar ska vara i 
samma klass. Också att det ska vara bra mat, saker att göra på rasterna och inte för många 
barn för då blir det drama. Då kan man inte koncentrera sig för då blir det högljutt.” 
”en skola med bra miljö och möjligheten att kunna lära sig på olika sätt. Jag vill ha flera 
människor som går på skolan för att inte låsa sig kring samma personer. Vilket jag kommer 
tro bli bra om vi skulle få en större skola med flera olika lärare och elever. Jag skulle också 
vilja ha bra möjlighet till att låsa in mina saker och flera toaletter med riktiga väggar så man 
inta ska behöva känna sig sedd eller obekväm. Möjlighet till olika lärare/hjälp med arbete. 
Alla ska inte äta samtidigt i matsalen utan att behöva skynda sig för att andra klasser kommer 
och ska ha platserna. Alltså stor matsal och möjlighet till att kunna sätta sig vid ett eget bord 
där det inte sitter så många människor där det kan vara lite lugn och ro.” 



”Inte så många och stora klasser.” 
”trevliga lärare och elever” 
”snälla lärare som xxx” 
"Det ska finnas bra med lärare som håller koll på eleverna både på lektion och på rasterna. På 
många skolor förekommer det mobbning och det ska inte ens förekomma i skolan tycker jag. 
det skulle vara bra om de finns kort som man kan låsa skåpen med istället för lås. det är bra 
om man gör skolorna lite. fräscha upp skolan för jag blir inte uppmuntrad om en skola ser ut 
som jag vet inte vad. toaletterna är ganska så viktigt för vissa går inte ens på toaletterna för 
dom inte är fräscha. såklart så är det elevernas ansvar att toan är fräsch. Det är viktigt att man 
håller allt fräscht för eleverna blir mer och mer äcklad av toaletterna just nu för man vill inte 
gå in på toan när det ligger papper och vatten pölar på golven och äcklig heter på både 
väggarna och speglarna och att man ska behöva vara rädd för att gå ör att folk kan öppna 
dörren.” 
”att maten ska vara godare så man kan koncentrera sig. för maten brukar ej vara så god så 
man inte får så bra koncentration." 
”Snälla lärare, inga dumma kommentarer bland eleverna, alla ska vara snälla mot varandra. 
Jag tycker också att det ska vara en lugn skola, inte för lugnt men lugnare än det är nu i alla 
fall, det ska vara en skön känsla och man ska kunna slappna av. Lärarna ska behandla alla 
likadant, och inte behandla t.ex. tjejer bättre än killar. Alla ska bli behandlade likadant, då 
trivs alla säkert bättre också. Det ska inte vara bråk bland folk hela tiden, jag tycker att det ska 
vara fräscha klassrum och fräscha toaletter.  
Allting ska vara fräscht, man vill liksom inte komma in till toaletten av att det är massa 
papper på golvet, och att folk smetat äckliga grejer på väggarna/speglarna som det är på 
skolan just nu. Det ska också vara modernt, vårat klassrum nu är det många saker som inte 
funkar, och inte är fräscha. Jag vill att allting ska funka och om nått går sönder ska lärarna 
liksom inte dra ut på det, utan dem ska ta tag i det direkt. Lärarna måste ta tag i det om dem 
märker att det förekommer mobbning bland några elever.” 
”Precis som det är” 
”ingen mobbning och större klassrum.” 
”Inge mobbning och större klassrum.” 
”det ska finnas en trampolin och en stor lekplats och det ska finnas 4 nya leksaker och det ska 
vara jätterent toalett” 
”Att det ska finnas fler saker att göra på fritids.” 
”Mer personal på skolan. Bättre toaletter.” 
”Det ska inte bygga stora skolor det kommer bli mycket mer mobbning och fler kommer att 
bli utan kompisar. nej vi ska inte bygga stora skolor.” 
”Alla är snäll, hjälper andra och inte slåss.” 
”Jag kan jobba med ljud men visa kan inte det. Så en skola med lägre ljud. Och att toaletterna 
ska vara renare. Man måste kunna sitta utan att få kiss på röven. Att barn som vill starta bråk 
måste ha en lärare som håller koll på hon/han.” 
”Bra toaletter, vita väggar och ljus grått golv.” 
”Jag tycker att ingen ska retas eller vara dum mot någon för att jag ska trivas.” 
”VI VILL HA FRÄSCHARE TOALETER” 
”Man ska inte slåss. Man ska inte mobba någon. Fräschare toaletter.” 
”Det ska finnas roliga saker att göra på rasterna. Att man ska ha kompisar att vara med. 
Lärarna ska vara snälla och hjälpa till när man behöver hjälp.” 



”Fräschare toaletter” 
”Jag tycker att det ska vara en bra arbetsmiljö när man jobbar. Det ska finnas saker att göra på 
rasterna. Att alla har någon att vara med på rasterna. Jag vill också att det ska vara bra 
skolmat.” 
”inte slåss och säga dumma saker på rasterna. Fräschare toaletter.” 
”man slås inte. man svär inte.” 
”om det blir mera raster och mer aktiviteter” 
”Det ska vara bättre och fräschare toaletter. Jag vill att alla ska ha en choklad maskin” 
”det ska vara bättre och snyggare toaletter.” 
”Jag tycker att det ska vara mer lärare och större rum. Bättre och finare toaletter och bättre på 
alla kranar.” 
”Jag tycker att det ska vara en roligare skolgård. Att det blir efterrätt var tredje månad. Blir 
fräschare toaletter som kanske har vita väggar, ljusgrått golv och att de är lite större 
SNÄLLA. Rättvisa regler. En gång i månaden klassens timme. Lugnare i matsalen.” 

Högstadiet 
”fler lärare på rasterna, snälla kompisar, fler lärare på lektionerna” 
”bra kompisar alla är snälla” 
”mycket mer lärare överallt” 
”Det behövs bättre luftkonditionering. Luften i skolan är ganska så dålig, så en ny 
luftkonditionering skulle kunna behövas. Trevliga kompisar är alltid viktigt. Och skolan 
behövs kanske rustas upp lite mer, så att man trivs bättre och får den miljön man vill ha.” 
”Ett bra tid schema, lektioner som är lagom långa. *host* bättre ventilation. olika sorters 
lektioner som kan vara till exempel matte, om ett träd producerar siffra med äpplen och Fia 
bakar en paj med 5/7 hur många äpplen är kvar? men cache musik utom hus. eller en lektion 
där vi programmerar ett spel. men det är det jag skulle vela. Men tack för att jag får skriva 
detta.” 
”Bättre” 
”Det ska vara raster mellan i princip varje lektion, rasterna ska då vara mellan 15-25 minuter. 
Det ska även vara bra skolmat och fina lokaler.” 
”lugn, snälla folk, inte mycket spring i korridorerna.” 
”Alla lärare och elever ska vara snälla och schyssta.” 
”den ska vara lugn inte så sträng men man lärarna ska fortfarande ha makten” 
”Som den är just nu.” 
”det ska inte vara så mycket elever. Jag vill att det ska typ vara 22 elever i varje klass.” 
"Små grupper. Bra arbetsro" 
”Jag vill att skolan ska vara fräsch och trygg. Och att det ska vara bra lärare.” 
”Att alla är snälla mot varandra och att man inte säger någon onödig kommentar och att man 
inte behöver läsa upp för klassen.” 
”det ska finnas en cafeteria så man kan köpa cola eller en fralla eller något annat” 
”ingen mobbning!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” 
”Det ska inte vara för stor skola får då kan man inte koncentrera sig på lektionerna eftersom 
det är så många elever i varje klass. Det ska också vara en bra fysisk miljö.” 



”Jag tycker att skolorna ska vara lagom stora. Jag trivs bäst på en lite mindre skola men jag 
och andra sidan aldrig gått på en särskilt stor skola så jag vet ju inte hur det är. Jag vill också 
ha en trivsam miljö runt mig.” 
"Inte så mycket spring i korridorer. ” 
”Jag tycker att lärarna inte ska ta en när man inte räcker upp handen. Jag tycker man ska ha 
mycket grupparbete för då kan man våga prata inför några istället för helklass." 
”En sak är att lärare inte ska ta en och säga att man ska svara på frågan som läraren har ställt, 
för om man inte räcker upp handen så betyder det att man inte kan.” 
”Jag tycker skolan ska vara ren och fräsch, det är lättare att koncentrera sig om det är lagomt 
med elever, på den här skolan jag går på är bra för det är lagomt med elever. Om det skulle 
byggas upp en skola skulle det kosta jätte mycket pengar och det skulle vara onödigt, istället 
skulle man kunna renovera alla skolor och gö dom fräsch och ren.” 
”Det Ska Vara Som Det Är. Jag Gillar Min Skola Precis Som Den Är! :)” 
”Roligare” 
”Ren” 
"kortare skoldagar, sovmorron kaffe och chokladmaskin, ingen läxa." 
”jag tycker att det ska vara ett mer flexibelt schema så att det inte blir samma schema hela 
tiden, och jag tycker oxå att skolan ska vara mer färgglad och inbjudande.” 
”Kaffe och chokladmaskin” 
”bra?” 
"Det ska vara fräscht och städat. En bra miljö med cafeteria, så man har möjlighet att få i sig 
energi." 
”Skolan ska vara mer rolig och inga läxor för att när man är i skolan ska man göra skolgrejor, 
men när man har slutat så vill man inte ta med skolan hem.” 
”inga prov det är stressigt” 
”inga prov” 
”inga prov det är stressigt” 
”det ska vara en trevlig och glad miljö. klassrum, toaletter, matsal, hall ska vara fräscha.” 
”så det är nu” 
"Fräschare toaletter. Bättre matsal, lite mer som en restaurang." 
”Skolan ska vara fräsch och trevlig att komma till. Det ska vara fräscha klassrum, matsal och 
skåp mm.” 
”lärarna ska ge tips på olika sätt och plugga och rasterna måste vara längre och mer likt andra 
klassen. t.ex. så att man får vara med sina vänner.” 
”mer folk från min egna kultur” 
”den ska vara hyfsat ren och snygg och trevliga lärare” 
”Skolan ska va varm” 
”Alla lärare ska varar som xxx. Bästa läraren!” 
”bra lärare. please bygg inte nya skolan” 
”de ska inte vara över 1000 pers” 
”Den ska vara renare och bättre bord och stolar” 
”fräscha och rena lokaler.” 



”fräsch, snälla kamrater” 
”Den ska vara rolig och alla ska följa reglerna.” 
”Alla lärare ska vara trevliga och ha svarta kostymer på sig.” 
”Inte för många elever på skolan och att lektionerna är lite roligare så att man blir mer 
intresserad av att lära sig.” 
”fräscha lokaler t.ex toaletterna, cafeterian, matsalen och klassrummen.” 
”Som den är.” 
"Fräsch, fräscha toaletter, trevliga människor" 
”Skolan ska ha en trivsam miljö i klassrum och korridorer.” 
”bra lärare” 
”Fräsch, rolig och bra lärare.” 
”Man ska kunna känna att man kan ha något ställe att vara på rasterna” 
”rent, inte trasig skola” 
”Den ska vara lugn & fin.” 
”fräsch, ljus, varm, hemtrevlig, bra luft.” 
”mindre klasser, fräckare toaletter, jag vill ha grattis te i skolan, fler metoder att lära sig.” 
”Fräscha toaletter, rent överallt.” 
”Det ska vara en fin skola där man känner alla lärare och ska kunna skratta med dom. Lärarna 
ska även ha sitt eget sätt att undervisa i. Inga läxor ska det vara dem ska man gå igenom på 
lektionen istället så man kan komma hem och ta det lugnt.” 
”Snälla lärare och elever och lärare som man kan prata med om man mår dåligt.” 
”Bra vänner och bra lärare” 
”För att jag ska trivas i skolan, vill jag att lektionerna ska vara roligare och mer inriktat på 
elevernas roande. (pls fatta jag kan inte komma på ett bättre sätt att förklara)” 
”Jag ska man mycket kompisar, OCH DEM SKA GÅ I MIN KLASS. Samt varma klassrum. 
Go mat också.” 
”den ska vara som den är nu” 
”God mat och att klassrummen är bra.” 
”Börja klockan 8:40. Mer saker i cafeteria.” 
”det ska vara mycket kompisar och de ska gå i samma klass” 
”Det ska vara snälla elever och lärare. Det ska inte vara så mycket bråk och ljud hela tiden. 
Det ska inte vara alldeles för stort men inte för lite utrymme heller. Om läraren märker att du 
har det svårt i skolan så måste dem försöka se till så att man hittar ett sätt som gör det enklare 
i skolan.” 
”Man ska Kunna känna sig trygg med lärare, klassen och även andra klasser. Man ska känna 
att man alltid har minst en vän så att man inte blir ensam och utstött. Man ska inte känna att 
om man har till exempel en muntlig presentation ska man inte känna sig stressad att någon ska 
döma en eller att man är rädd att skämma ut sig. Man ska känna sig trygg med hela klassen 
annars kan betyg och även självförtroendet försämras.” 
”skolan ska vara bra som den ska vara.” 
”Fungerande luftkonditionering, bra mat, varma klassrum, vänner och bättre skolmaterial.” 
”finnas många sittplatser i kafeterian” 



”Att alla ska respektera varandra” 
”Fräscht och bra lärare lol” 
”bra arbetsmiljö, trevliga lärare och trevliga elever.” 
”Fräscht, rustat” 
”för att kunna trivas i skolan så ska ingen vara ensam, alla ska ha någon att prata med. det ska 
vara bra lärare så att man känner sig trygg och ska trivas. alla ska vara trevliga mot varandra.” 
”Fräscht och bättre rustad, trevliga lärare och elever” 
”För att trivas i skolan ska man inte vara ensam.” 
”större med fler barn så att man kan skaffa mer vänner” 
”Innan lunch är man redan hungrig så det borde finnas gratis frukt och dricka i cafeterian där 
man kan ta för sig.” 
”Liten” 
”Bra” 
”Den ska vara tyst och lugn” 
”Mycket bra” 
”som de är nu” 
"Skönare stolar Bättre mat" 
”Trevliga lärare och elever för annars har men kanske ångest över att gå t skolan” 
”Större skolar med mindre klasser, mindre personligt och finare byggnader” 
”bra” 
”mindre skola, för att man ska få lättare att bli sedd” 
”Säkerhet, bra lärare och bra elever.” 
”Trevlig” 
”Mer lärare som är uppmärksam på mobbning och att alla ska trivas inte må dåligt” 
”Väl rustat, bra mat och bra lärare” 
”För att jag ska trivas ska det vara en schysst arbetsplats. Det ska finnas möjlighet till dricka 
och äta ifall man blir lite hungrig under dagen. och framför allt så bör det vara mer grupprum 
där man kan gå undan om man behöver mer arbetsro under lektionerna.” 
”Att skola ska vara rolig att gå på o ha hjälp av alla andra” 
"Man ska känna sig säker, och man ska känna att de man går med är vänner i skolan och/eller 
utanför skolan också. Om man inte känner sig hemma där kommer det kännas dåligt att gå dit 
och då kommer man till slut sluta göra det och skita i skolan för man inte vill vara där." 
”Att skolan ska vara rolig” 
”Bättre optimering av schema för hur eleverna bäst arbetar.” 
”Det ska vara en fin skola inte en sliten och äcklig skola, liksom toaletterna måste fixas osv.” 
”Det ska vara fräscht och finnas ställen att kunna sitta och vara på” 
”Lärare som man kan prata med, eller bara någon vuxen.” 
”inga taskiga kommentarer i korridoren” 
”Bara bra saker, man ska trivas och alla ska bli behandlade lika.” 
”Lärare som är snälla” 



”Jag trivs bättre på en liten skola. Jag blir stressad av mycket folk sedan tror jag också att man 
får en bättre relation med lärarna på en mindre skola. Även en bättre relation men personerna i 
klassen, man blir som en familj” 
”Skolan ska inte vara för stor, det gör det svårt för elever att stå ut ur folksamlingen. Det blir 
för mycket elever för en för liten arbetes plats. Jag tycker de borde expandera de närvarande 
skolor och göra lärarutbildning mer omtyckt, högre lön och högre status” 
”rast typ hela tiden” 
”Mer personal” 
”Ren, lugn, inte för stor, inte för liten. Trevliga lärare och elever.” 
”Att alla elever och lärare skulle vara snälla mot varandra? Jag vet inte hur man skulle fixa 
det. Men flera ställen där man kan sitta utan att bli störd och sånt” 
”inte för liten. Att alla känner att de lär någonting.” 
”För att jag ska trivas behöver jag bra vänner och en trevlig skola.” 
”Det ska vara en ljus och trevlig miljö t.ex. stora fönster, fina möbler, glad och snäll personal 
och god mat. Sköna stolar i klassrum och soffor i korridorer och t.ex. kafeterian.” 
”Fräscha lokaler och trevliga lärare” 
”Bra miljö och kanske lite gladare färger. Många vägar på i alla fall min skola är den här 
beige färgen eller snarare smutsvit. Hade varit också bra med miljö speciellt på toaletterna. 
Och att man har soptunnor möjliga på både gården och inne. Men också sortering, det får mig 
att känna att min framtid kanske blir bättre om vi håller koll på sortering.” 
”Trevliga lärare, inte för stor skola, fräscha toaletter och bra elevhälsa” 
”medellyx, kanske ett soffa här och där, en skolsköterska, minst 1 lärare för varje ämne” 
"Ordningsam, men ändå fri. Lite färger och ställen att chilla på mellan lektioner. Inte massa 
klotter på skolbyggnaden och korridorer som man inte behöver trängas i. Gärna bra isolering 
så att man inte fryser ihjäl under lektionerna." 
”Trevliga lärare och elever för annars har men kanske ångest över att gå t skolan” 
”Fräscha lokaler och trevliga lärare” 

Jäderfors skola 

Mellanstadiet 
”Fräsch, rolig, inte så rörig och snälla lärare.” 
”att alla ska respektera varandra och att det ska vara roligt på skolan.” 
”skolan ska vara inbjudande och ha bra lärare. det ska också vara lugn och ro.” 
”en bättre skolgård” 
”att man har bra vänner.” 
”Ganska liten och fin, jag vill också ha en stor rastgård där man kan leka.” 
”Jag tycker att det ska finnas mer saker att göra på skolgården.” 
"att man har inte så stora klasser men kanske 20 st i klassen. att man har bra datorer, bra gård 
på skolgården." 
”inte många elever snälla kompisar och bra lärare stor matsal” 
”Lugn, mest är att eleverna som är utanför klass rummet ska va tysta” 
”Jag tycker man ska ha en bra skolgård” 



"om jag ska trivas måste det vara snälla lärare/elever bra skolgårdar. det ska vara inge 
mobbing alla ska ha det bra i skolan" 
”Jag trivs med en bra arbetsmiljö.” 
”finare skolgård och större skola” 
”det ska vara säkrare och bättre och större än nu” 
”Det ska vara en rolig skolgård” 
”att man ska ha större skolgård fler saker.” 
”rolig skolgård.” 
”möjlighet att välja om man vill vara själv eller med andra, fråga om man ska vara med. lösa 
konflikter själva. liten skola är mycket bättre. bra skolgård.” 
"snälla elever, om man bråkar ska man försöka lösa det själv innan man säger till en lärare 
och andra ska inte lägga sig i. en liten skola känns bra." 

Murgårdsskolan 

Mellanstadiet 
”rolig och hjälpa andra” 
”alla ska va snälla” 
”Rastvakterna ska vara fler och hålla koll bättre för det händer mycket på rasterna dom inte 
vet om.” 
”Jag tycker att det ska vara bra i klass rummet. Och att vi ska få springa runt skolan om vi har 
mycket spring i benet.” 
”ha kompisar man ska trivas” 
”ha kul och lära mig någonting” 
”Snälla lärare/elever” 
”alla ska vara snälla ingen ska vara utanför och man ska inte slåss.” 
”Man ska ha kompisar för att trivas.” 
”mer engelska” 
”Om klassen har spring i benen då får man springa runt skola” 
”längre lektion och mer rast” 
”Att ni ska ha katter och hundar<3. Jag vill att ni fröknar är mer tydlig.” 
”tyst och rast trivs” 
”vi ska va snäll mot varandra.” 
”Fröknar ska vara snälla och roliga.” 
”Inte slåss och inte säga elaka ord” 
”att alla ska få spela fotboll vad som helst” 
”Att eleverna slutar mobba mig och säger att jag är en kille, använda mobilerna.” 
”att få använda mobilerna på alla skolor. slut” 
”alla har bollar och många fotboll planer” 
”alla ska vara snälla mot mig.” 
”snälla barn och snälla lärare” 
”att jag vågar prata med alla och sega nämen TJENARE.” 



”vara uppmärksam när elever säger att någon mobbar, slår, retar.” 
”Ingen mobbing, bra arbetsro” 
”Använda telefonen på rasten” 
”tyst i klassen” 
”vi måste ha mer bollar och fotboll planer” 
”använda telefon på rasten” 
”få skåp” 
”Jag trivs redan” 
”snäll lärare” 
”få en snäll lärare” 
”Alla ska vara trevliga och att inte vara dum.” 
”jag trivs redan men att man kan vara snäll än att ge sig på igen.” 
”att vi ska bättre klassrum” 
”De ska vara fler rastvakter ute för att vissa bråkar på rasten.” 
”Man ska inte hålla på med att svära och bråka med varandra, var och en ska tänka på hur 
man beter sig mot andra.” 
”jag trivs redan” 
”att man inte ska mobba och få ha mobilen och göra vad som helst” 
”alla snälla mot varandra” 
”eleverna ska va snälla, lärarna ska ta bråk och hot på allvar, det ska vara rast vakter på 
rasterna.” 
”alla ska va vänner” 
”vara snälla mot mig o vill att jag ska vara med” 
”jag trivs redan” 
”lyssna mer på lärare” 
”Mittemellan” 
”man ska inte hålla på svära och bråka med varandra, var och en ska tänka på hur man ska 
bete sig mot varandra.” 
"skolan ska vara dekorerat och kanske ha typ som en liten soffa i varje klassrum eller typ alla 
skolor i hela kommunen ska vara ny renoverade efter varje sommarlov. men det kan också 
vara att typ alla skolor har ett eget högstadium och fler gymnasium i Sandvikens kommun." 
”Jag tycker att var och en ska tänka på hur den själv beter sig mot andra.” 
”bra” 
”Man ska kunna trivas is skolan och jag tycker att det ska vara att ingen är dum mot andra 
personer. Ingen ska känna sig som att de inte får vara med när de andra leker och har roligt. 
Alla ska följa reglerna och ingen ska säga dumma saker mot nån som inte har gjort nåt och 
bara skrika på dem när dem har inte ens sagt nåt. :)” 
”Bra” 
"De ska vara ingen mobbning/retande. Jag blir lite mobbad. Jag gillar musik när jag jobbar. 
Jag tycker att jag jobbar bättre då." 



"max 20 elever i varje klassrum. 
jag vill att vi ska ha en halv timme i idrott. 
jag vill att vi ska åka mer klassresor." 
”mer rast vakter. ha mera so typ i 30 minuters extra tid mer svenska t.ex 10 minuter extra” 
”jag tycker att den ska vara lärorik, flera lärare, trygg och jag tycker att man borde skaffa ett 
rum man kan vara i när man vill vara för sig själv en stund. I det rummet ska det vara en soffa 
ett bord och stolar. Fler rastvakter.” 
"Det ska vara fräscht i skolan. alla ska ha någon bästis att leka med. det ska vara sos i säkerhet 
för om någon skadar sig." 
”Inge smuts på väggarna, inge hål i väggarna, flera rastvakter, mer på badhuset och mjukare 
stolar” 
”jag vill ha mer idrott. jag vill att de ska vara renare och finare på skolorna. jag vill ha en 
nergrävd studsmatta på varje skolgård.” 
"Jag tycker att det ska vara studsmattor som är ner grävda i marken på skolgården. att man 
inte skrattar åt någon som säger fel." 
”Att det ska finnas mer rastvakter och på varje rast för att många låtsas att det går bra men de 
blir mobbade varje rast. Att det ska finnas mera papperskorgar för det brukar vara barn som 
kasta skräp på högar så att man trivs på skolgården.” 
"flera fotbollar för det är det enda jag gör i rasterna. fler lärare vi har inte så många av de. 
Fräschare toaletter, bord och stolar” 
”fira skolan när den fyller år.” 
”fler pojkar i klassen det fins 5 pojkar och en går i FBK (förberedelseklass) och en i sva. flera 
fotbollsplan och kingplan i skolgården” 
”större data skåp så vi slipper dela.” 
”bowling bana.” 
”längre raster.” 
”efterrätt på fredagar för det är gott.” 
”mindre tak på klassrummet för det är så högt.” 
”alla får välja vart de ska sitta i klassrummet och i mat salen” 
”mindre alfabets häften." 

Norrsätraskolan 

Mellanstadiet 
”Att man blir inte retad” 
”inga dumma lärare. inga fula ord. mer rast. valfri elevens val. ha telefonen halva rasten.” 
”Man ska inte svära. och man ska vara snäll.” 
”datorn hem” 
"man kan tugga tuggummi. Om elev var bra hela vecka i fredag går vi till magtonz" 
”Skolan ska vara rolig. När vi slutar skolan och har varit bra under dagen ska man få en 
belöning.” 
”att hjälp de mycket mer och inte gör galen av de och riktig hjälpning.” 
”roliga snälla fröknar” 



”att man har det roligt skönt inte retsamt skola alla ska vara snälla åt varandra och de ska 
trivas väldigt bra så eleverna ska ha det enkelt att träna på sina uppgifter. och läraren ska 
också trivas!” 
”fröknar ska vara snälla” 
”man ska inte säga fult ord.” 
”Alla lärare ska vara snälla. Och alla barn ska trivas. Alla barn ska vara snälla.” 
”Alla ska vara snälla mot varandra. Inga svordomar. Man ska inte lämna någon utanför.” 
”alla ska vara Snäll mot varandra om en nya ban kommer till nya skolan alla ska vara Snäll 
mot han och inte Säga dumma saker till han” 
”Ingen rasist lärare. Man får den hjälp man behöver. läraren ska vara snäll rolig och bestämd.” 
”jag trivs i min skola den är bra skola” 
”Skolan ska vara bra och lärarna ska vara bättre mot eleverna och hjälpa de.” 
”stort och flera böcker” 
”Mindre tjafs. Att alla säger hej till varandra.” 
”jag trivs bra men ett litet cafeteria skulle jag ha på skolan för de som inte har ätit frukost” 
”trevlig miljö bra material” 
”För att trivas bra så ska skolans barn vara respektfulla och inte prata för mycket.” 
”att när vi är ut så ska alla läraren ska ha koll på barnen. och ha en cafeteria” 
”inge spring i korridorerna och en trevlig miljö.” 
”Man ska ha en lugn klass kamrat.” 
”Jag tycker att det är bra så.” 
”Jag trivs jätte bra i min skola 6B.” 
”Man ska ha vänner” 
”Om man vill så kan man sitta inne i klassrummet när det är rast.” 
”Man ska känna sig trygg de vill säga att man inte ska vara rädd att bli till exempel nerslagen 
av nån eller några.” 
”var snäll mot varandra” 
”att alla ska kunna var tysta i klassrummet dom ska klara av det” 

Högstadiet 
”jag trivs i min skola den är bra skola” 
”Skolan ska inte ha för många elever för då trivs jag bäst” 
”Bra” 
”att det inte ska vara bråk på skola” 
”stor skola” 
”det är väl att man måste känna sig trygg och att lärare är bra och förstår eleven” 
”Den ska vara mindre och mindre människor så att man kan ha ro i Skolan och så alla känner 
varandra.” 
”Skolan ska vara fräsch och lärarna ska vara snälla mot eleverna.” 
”asså alla lärare ska bara vara snälla och förstående. alla klassrum ska vara fina och fräscha, 
bra mat och tillgång till flera måltider.” 
”Skolan ska vara ren och fräsch. Det ska vara snälla lärare och tysta klassrum.” 



”Det ska vara bra miljö, lärarna ska vara förstående och bra. Det ska också finnas saker att 
göra på rasterna samt en cafeteria.” 
”Det ska vara en bra miljö och bra mat med bra variation.” 
”att alla är snälla mot varann.” 
”för att trivas ska skolan vara ganska stor med många olika elever så att man kan hitta någon 
vän, men inte för stor då jag tror det kommer att bli ännu sämre arbetsro.” 
”En liten och trygg skola. För att få bra kontakter.” 
”den ska vara en bra plats med en bra arbetsmiljö och man ska ha respekt för varandra” 
”många soffor bra cafeteria” 
”bättre lärare” 
”jag trivs redan men jag skulle trivas ännu mer om lektionerna blev bättre, att man skulle lära 
sig på ett roligt sätt.” 
”inte ansträngda lärare” 
”jag trivs redan men annars tycker jag att det ska vara tyst på lektionerna” 
”Att lärarna behandlar eleverna som deras kompisar eller barn.” 
”Skolan för mig skall vara en trygg plats utan hat, hot, otrevligheter som ofta uppstår.” 
”Tyst och lugn.” 
"Liten. Trivs bäst ensam men är det små klasser så funkar det också." 
”lärare som bryr sig, att det finns människor omkring dig.” 
”lugn, inte för mycket människor, snälla och duktiga lärare.” 
”inte för stor.” 
”jag gillar inte när det är för många personer i en skola då blir det för kaotiskt.” 
”bra lärare som förstå och lyssnar om det är något, och elever som bemöter en trevligt.” 
”inte mobba varandra” 
”mindre elever o press” 
"- Inga problem med lärarna 
- Ingen mobbning 
- Inte för stor skola och inte för liten" 
”Alla försöker bli vän med någon och man är schyst!!” 
”som norrsätraskolan. jag har inte mycket att säga.” 
”skolan ska vara ren. att maten ska vara god så alla barn äter och man ska lyssna på barnen 
om man inte tycker om maten ska det finnas annan mat sort. att det ska vara rättvist för alla 
som vill utbilda sig som lärare i skola.” 
”Norrsätraskolan är bra i utformning och storlek. Hårdare regler angående parfym, renlighet 
mm” 
”Bra klasskamrater, tyst i klassrummen bra miljö.” 
”Jag trivs väldigt bra i min skola men det ska vara lugnt och inget hat” 
”ha många vänner eller i alla fall ha nån att va med och trevliga lärare” 
”inte för mycket folk, lagom många klasser och inte en stor skola för då hittar jag inte till t.e.x 
lektioner.” 
”det ska vara olika skolor, en stor skola för alla barn i Sandviken tycker jag är en dålig ide. för 
då kan det vara många konflikter.” 



”Inte så stora skolor, samma klassrum för att minska stressen, ha samma matsal och ha längre 
raster” 
"det ska finnas personal som stannar i en skola för alltid för då vet läraren vad man kan o sånt. 
om personalen inte byter jobb eller skola varje termin så kommer barnen att få bättre betyg o 
det påverkar deras hälsa också eftersom om de får F blir de ledsna och kommer att hata skolan 
men om de får E eller högre så kommer de och deras föräldrar bli glada.👍👍👍👍"” 

”skolan ska vara liten så man hittar till allt och att det ska vara lagom med  folk. jag tycker om 
skolan som jag går på nu för den är lagom stor och lagomt med folk.” 
”Det ska vara litet och bra utrustat samt bra skolmat så att man ska kunna jobba bra.” 
”skolan ska vara ganska lugn det ska inte vara så stressad känsla i korridoren och sånt” 
”bra lärare som jag sa på förra och fina lokalen mer hemvänligt.” 
”Man får ha mobilerna på rasten och man får gå till coop.” 
”lugnt i skolan och arbetsro på lektionerna.” 
”Det ska vara lugnt, bra lärare.” 
”man ska ha roligt och lära sig mycket där” 
”bra raster och lektioner och kompisar och lärare” 
”ska ha kul och det ska finnas saker att göra” 
”Mer positiv” 
”de ska inte vara grupptryck eller mobbning och man ska inte prata skit om andra.” 
”om någon sitter ensam vid lunch eller på rasten ska det alltid finnas någon som frågar om 
hen vill vara med. det ska finnas en kurator som man kan prata med om allt möjligt.” 
”Det ska vara bra lokaler och mer lärare per klass och så ska skolorna ligga på bra ställen.” 
”Skolan ska vara fräsch och ren. Det ska vara bra lärare som man kan prata med.” 
”Fräsch, snälla lärare, inga droger snus alkohol cigaretter.” 
”Skolan ska ha tydliga regler så att alla ska må bra. Det skulle kännas tryggare att känna de 
flesta lärarna och eleverna på skolan för att om skolan blir alldeles för stor så blir det svårare 
att lära känna alla.” 
”trygg och fräscha lokaler” 
”skolan ska ha tydliga regler så att alla ska må bra.. Det skulle kännas tryggare att känna de 
flesta lärarna och eleverna på skolan för att om skolan blir alldeles för stor så blir det svårare 
att lära känna alla.” 
”lärarna ska vara roliga, bra och det ska vara en bra lokal” 
”Att eleverna kommentera inte eller pratar.” 
”Det ska vara fräscht och inte för många elever.” 
”vi borde ha det roligare på lektionerna, alla borde lära känna varandra mera” 
”Den ska vara lugn och få elever. Med få elever får man en lugn byggnad och det slipper bli 
tjafs. Det ska även vara mysiga miljöer som tavlor, mattor, kuddar och en soffa.” 
”Det ska vara lugnt och man ska inte behöva vara rädd för att bli mobbad. Alla ska bli 
behandlade lika. Lärarna ska instruera bra och göra arbetet lika.” 
”den ska va större och större kiosk och man ska kunna betala med kort i kassan på kiosken” 
"Att alla har respekt för den jag är och inte retar mig för den jag är. Att lärare ska sluta 
favorisera eleverna för då mår kanske andra elever dåligt på grund av det." 
”Alla ska bete sig så som man själv vill bli behandlad och det ska vara fräscht på skolan.” 



”Alla har respekt för varandra.” 
”inga mobbning, va snälla mot varandra och om man har svårt med nån ämne att man får 
extra hjälp.” 
”Skolan för mig ska vara en trygghet hos en för man ska känna sig trygg när man går i skolan. 
Jag trivs med att det är fräscha klassrum och att det ska vara fräscht på hela skolan.” 
”Man ska vara trygg i skolan. det ska vara rena lokaler. det ska vara bra lärare t.ex. dom ska 
vara seriösa, stränga men inte för stränga, dom ska stötta eleven om det har hänt något.” 
”snälla elever” 
”När det inte är mycket mobbning, grupptryck, klassificering och favorisering. När man 
känner sig trygg med lärarna och när de äldre eleverna inte gör dumma saker då vi påverkas 
negativt av. läraren ska ha mycket makt och koll på läget så eleven känner sig trygg.” 
”ingen ska mobba någon i skolan ingen ska bråka i skolan.” 
”Det ska vara fräscha klassrum, korridorer och fin matsal med bra mat.” 
”det ska inte vara mobbning och ingen hot.” 
”Fräscht och rent, jag ska lära mig bra och en bra lärare som kan säga vad jag behöver träna 
mer på” 
”Så den passar mig, jag vill ha en skola med bara järbo elever.” 
”Lite folk och bra lärare.” 
”lugn.” 
”Trevliga elever och lärare.” 
”jag trivs i min skola” 
”alla elever ska veta att de är i skolan och veta vad de ska göra på skolan.” 
”inte trasigt och massa hål i väggar och sånt.” 
”inte ha några regler gällande tobak och telefoner och kepsar och huvor och ytterkläder och 
energidricka” 
”dem här skolorna är så slitna för att ingen har brytt sig för ens nu. iden på en storskola som 
nån kom på är en hemsk ide. tänk på hur stor byggnaden är, hur ska lärare kunna se allt som 
händer på rasterna. tänk bara på alla möjligheter ni ger till elever att bli mobbade. rusta upp 
skolorna som finns helt enkelt. bygg också några till gymnasier.” 
"det ska va som gullhedskolan och ska xxx jobba på norrsätra" 
”skolan ska inte vara för stor. den ska vara som gullhedskolan.” 
”lärarna måste bry sig mer och kuratorn är inte bra på att förstå en elevs känsla, vilket är redas 
jobb och göra så de måste bry sig mer” 
”den ska vara liten med inte alltför många människor. den ska vara fräsch.” 
”flera klasser så kan det bli mindre elever i en klass så kan man trivas bättre” 
”mindre skola och mindre med människor och mer lärare och fokus på en sak” 
”mindre utländska, mindre grupper, mer hjälp men ändå inte anpassat med 6 nivå.” 
”en liten skola är en bra skola, om man har en stor skola och så händer det någonting så är det 
ganska kört. Till exempel om skolan brinner så blir det inte bara förvirrande när man ska ta 
sig ut utan även det att man inte kan använda skolan och inte har andra skolor i Sandviken att 
gå i, det skulle bli kaos. Tänk på hur enkelt sjukdomar skulle smitta och hur gäng i skolor 
hade kunnat vara så stora. Tänk på hur mycket vandalisering det hade kunnat bli och på hur 
omöjligt det skulle bli att hitta den skyldige. Tänk på hur dåligt det blir för de som bor vid 
skolan, det kan bli fullt av klotter på deras gator för att fler ungdomar är där. Ni säger att de 



som bor längre bort har svårt att komma in på den skola de vill ha men ni tänker inte på hur 
många elever som hamnar på en dålig skola om hela den här iden går åt helvete. Håll skolorna 
små, det är det bästa.” 
”Att man ska kunna göra saker på rasterna om man t.ex har hål timme.” 
”Ok” 
”den ska vara ren, den ska vara trevligt att vara in.” 
”inget jag trivs bra i skolan” 
”Välkomnande, ha trevliga lärare, också trevliga klasskamrater.” 
”jag ska gå med människor som är bekanta för då har jag iallafall någon som jag känner och 
att umgås med.” 
”jag trivs redan i skolan.” 
"Roliga arbetsuppgifter som man lär sig av. Fräscha klassrum som man trivs i samt 
korridoren, toaletterna och hela skolan allmänt." 
”Roliga arbetsuppgifter som man lär sig av, fräscha klassrum, korridorer och hela skolan 
allmänt. Det ska finnas saker att göra på håltimmarna.” 
”att vi ska ha roliga lektioner.” 
"För att jag ska trivas i skolan så behöver det vara flexibla scheman, så att jag kan träffa mina 
vänner i andra klassen och äta lunch tillsammans med dem. Jag vill att lärarna förklarar 
tydligt vad jag ska göra, så att det inte blir något missförstånd från min sida. Och jag vill att 
alla ska kunna acceptera varandra." 
”att eleverna respekterar varandra.” 
”att respektera varandra” 
”att behandla varandra så bra och respekt” 
”Skolan ska absolut inte vara stor om jag ska kunna trivas. Jag kommer tänka varje dag på 
vad som kommer hända om skolan blir attackerad/ brinner eller något sådant. Jag kommer 
även tänka på bråken som skapas, de kommer bli stora. Det kommer vara så himla trångt vid 
skåpen om det blir en stor gemensam skola. Om jag ska trivas så skulle det vara bäst för mig 
med en skola som Norrsätraskolan, inte för liten men inte heller för stor.” 
”jag trivs.” 
”Ren” 
”Den ska vara familjär.” 
”det ska vara familjärt” 
”skolan ska vara ett ställe man verkligen vill vara på” 
”Den ska ha bra lärare, utbildade lärare. Och att alla ska vara snälla mot varandra och vara 
vänner annars kan man må dåligt och känna sig utan för det gör att man får ångest. För att alla 
behöver minst en vän. Jag vill ha bra material som jag kan använda för att lära mig och jag 
vill använda lektionstider till det, jag vill inte prata i lektionerna och slösa bort tiden. Bra kost 
är också viktig för att vi blir jättetrötta i skolan och när vi kommer hem då är vi helt slut och 
känns som om vi är döda. Maten måste vara ny och fräsch för att vi ska känna för att äta den, 
det måste finnas flera alternativ och de måste försöka lägga till lite mat från andra länder som 
liknar varandra, så att några äter mat. Till exempel mig, jag gillar inte maten i skolan. Jag 
avskyr den, den smakar inte gott och den är faktiskt inte ny för mig, jag har varit med om den 
maten i typ 4 år. Jag önskar att det blir bättre.” 
”Trivs redan.” 
”Ingen mobbning.” 



"liten fixar till toaletterna så att dom blir fräschare.  
inte många elever fixar till rostiga saker till nya saker 
många lärare                 
extra stöd  
MAN SKA KOMMA HEM STOLT UTAN ATT SÄGA ''jag vill byta skola. det är inte en bra 
skola alls. många elever, äcklig toalett, kan inte koncentrera mig och det jag behöver mer 
störd''" 
”behandla mig som en individ” 
”bra ordning i korridorerna, bra mat” 
”som den är just nu.”  
”Som det är nu” 
”liten skola” 
”inte en stor skola med för mycket folk” 
”Skolan ska vara liten och man behöver inte göra en stor skola.” 
”alla ska vara vänner med varandra säga hej till varann inte mobbas, bra mat, bra lärare, lärare 
som förstår och lär ut bra, bra rast värdar” 
”Den ska inte vara så stor eftersom att det nog uppstår mer mobbning då. Fräscha lokaler. 
Personal som håller koll på vad som händer under raster.” 
”den ska vara lugn och liten inte för stor för då blir det nog svårt för folk att koncentrera sig 
och gör sitt arbete.” 
”Alla ska försöka tänka på att alla är olika och ingen ska dömas på grund av hur man ser ut 
osv. Ingen mobbning. Lärarna ska vara trevliga och inte favorisera elever.” 
”Lärare och elever ska vara trevliga lika som vår skola ska vara ren och fin. Det är bra att om 
du förstör något med flit så kommer du att få betala för det, så var det inte på min förra 
skola.” 
"jag tycker skolan vara som den är nu. tror inte att en stor skola för alla elever i Sandviken 
skulle vara en bra ide. och det ska finnas lärare på många ställen så man kan känna sig trygg." 
”Den ska vara lugn och man ska kunna arbeta bra. Lärarna ska kunna förstå och förklara bra 
så att man förstår.” 
”Jag är redan trivs med skolan för länge sedan. Men vi alla kan prata med varandra ändå om 
den som du känner inte men vi börja känna varandra att ingen ska vara själv i rasterna.” 
"för mig trivs jag hur det är. bra mat." 
”Det ska vara fräscha lokaler. Det ska inte vara allt för stora klasser eftersom att det lätt kan 
bli väldigt pratigt. skolan ska inte heller vara allt för stor eftersom att det lätt kan förekomma 
mobbning när det är så många människor, och svårt att hålla koll.” 
”Inte ha en för stor skola med för många elever max typ 300 för annars kan jag lätt få panik 
ångest som blir större bland folkmassor. Att skolsyster och kurator finns alla dagar i veckan 
för man gör inte illa sig bara på onsdagar lixom. bättre och inte så vuxen mat.” 
”Inte så stora klasser. Inte så mycket dekoration i klassrummen för då blir man störd (det blir 
för mkt intryck). INTE EN STOR SKOLA!!!” 

Sätra skola  

Mellanstadiet 
”Skolan ska inte ha för mycket barn för att då kommer det vara så stökigt på rasterna och när 
man har lektion och andra klasser har rast. Jag tycker att man ska ha t.ex. 6A och 6B.” 



"En bandyplan som inte är i vägen. Skolan ska inte ha för mycket barn. Skolan kanske ska ha 
A och B Klasser så det inte blir för många i ett klassrum. Och att man inte har rast samma tid 
som andra klasser för då kanske det blir för många på skolgården." 
”man ska ha mycket vänner och de ska vara en bra skolgård som man kan göra saker på och 
komma ifrån plugget.” 
”jag trivs redan för att jag har bra kompisar och bra lärare.” 
”Att man blir väl välkomnad. Och snälla lärare och elever” 
”Bra lärare som lär ut på ett bra sätt. Och bra klass kamrater i skolan. Som jag trivs med.” 
"Skolan ska också ha något stå bord om man vill stå upp. Skärt lappar till stolarna. En stor 
skol gård" 
”För att lära sig bäst i skolan så är ett MÅSTE att man ska ha kul när man jobbar. För då 
kommer man ihåg det enklast, så man kanske kan göra några lekar fast som håller sig till det 
ämnet man har. Jag tror att när man har kul så kommer man ihåg det mera. Jag tycker att den 
är både enklare och tryggare när man delar in sig i kanske 4 grupper i klassen och jobbar. För 
att då kan man prata och fråga varandra saker om man inte förstår.” 
”För att jag ska trivas så vill jag ha en fotbollsplan med konst gräs som värmer upp underifrån 
och så vill jag ha små klasser med 1 eller 2 lärare i varje. Och så vill jag ha en handvärmare 
på skolan på vintern.” 
”Jag trivs redan som jag gör, men jag vill ha en bra cykel bana som går typ runt skolan och 
runt lite överallt så att det bli roligare att cykla för nu är vi på en liten plan att cykla på.” 
”INGEN MOBBING! Som sagt en bra arbetsmiljö. En matsal för all barn och en ganska stor 
yta att vara på.” 
”Jag tycker att skolan ska vara fräsch, ingen röker, snälla lärare, fina klassrum, skåp, 
omklädningsrummen ska inte vara smutsiga, parallellklasser, snälla elever, fina korridorer, en 
stor skolgård med fotbollsplan, basketbollar, tennisracket, pingisbord.” 
”Skolan ska vara välkomnande så man känner sig välkommen och att alla är snälla mot 
varandra och att alla andra trivs och ha bra lärare som tar hand om alla elever på skolan.” 
”Man ska ha mindre elever och mer lärare. 3 lärare i klassen och 20 elever det ska vara 
uppsyn i korridorerna och alla ska ha ett eget skåp. Alla ska sitta i bänkar och inte sitta så nära 
varandra. Ett litet mellanrum i mellan alla bänkar.” 
"Jag tycker att de ska vara många klasser eller typ a b c och typ 15 personer i varje klass och 
jag vill ha skåp och mer, större toaletter jag vill också ha större omklädnings rum med flera 
duschar och typ en dörr in till duscharna och en högtalare i rummet så man kan lyssna på 
musik och så vill jag ha två grupp rum. och några egna rum som man kan vara själv i." 
”Att man har bra kompisar. Att lärarna är trevlig det tycker jag att en skola ska trivas.” 
”den ska vara ganska stor vi vill inte ha så osköna stollar utan vi vill typ ha såna här gympa 
bollar. sen ska vi ha en våning inte flera vi ska ha alla klassrum på en o samma våning.” 
”Den ska va bra och inga farliga händelser, får panik då.” 
”Det ska vara lugnt och tyst i klassrummet. Tjugo elever i varenda klass. En stor skolgård och 
en mellan stor skola. Gympasal, Matsal, Språk, Hemkunskap och slöjd ska finnas på skolan så 
man inte måste åka iväg och slösa skoltid. Skåp istället för hyllor. Stora korridorer så det inte 
blir trångt. Flera toaletter. Dusch bås efter gympan. Bättre stolar. Bättre luftkondition.” 
”Den ska vara ganska stor men inte så många i en klass typ a och b. Man kanske kan ha lite 
mjukare stolar och någon matta.” 
”fräsch och fina färger” 
”Jag trivs som jag gör men det hade varigt roligare om det hade funnits en större cykelbana att 
cykla på som går typ runt skolan för just nu finns det bara en lite cykel bana som är egentligen 



en längdhoppsbana. Och på vinter vill jag att det ska finnas en plan som man får kasta 
snöbollar på för nu får vi inte det.” 
”Jag tycker att det borde vara fräschare toaletter och omklädningsrum.” 
"-Lugn och ro i matsalen är viktigt för återhämtning. Hur löser man det vid nya stora skolor? 
- Liten skola = alla känner alla, lugnt och tryggt bland både elever och lärare. 
- Mindre klasser" 

Vallhovsskolan 

Mellanstadiet 
”jag vill ha vänner och bra lärare som jag känner mig trygg med och kan lita på och att jag 
känner att jag kan prata med den.” 
”Att några av mina vänner är i min klass och såklart en bra lärare som intresserar sig i jobbet 
jag gör.” 
”Bra skolgård där det finns många saker och göra. Hejdå!” 
”inbjudande och säker skolgård. Dom andra på min skola ska känna igen mig och veta vem 
jag är. Mindre klasser typ tjugo elever i varje klass.” 
”det ska vara en fräsch miljö och mycket att göra på rasterna, snälla lärare och att alla ska 
tänka på att vara tillsammans om någon är ensam” 
”Jag vill ha en bra miljö med inga personer som retas eller mobbar. Det är inget av det på min 
skola och det är jag glad för. Jag vill också att ni inte bygger en jättestor skola eller nåt sånt 
och lägga ner alla andra.” 
”bättre miljö.” 
”Jag skulle vilja att den är nära och att det inte är så många elever i en klass för då blir det inte 
lika pratigt och så kan man arbeta bättre. Jag skulle vilja att skolan har en bra miljö och är 
fräsch alltså att inte allt är sönder och sånt.” 
"Skolan ska ligga ganska nära, men har inget emot att åka buss. Jag vill ha vänner på min 
skola oavsett ålder." 
"Jag skulle vilja ha skåp på skolan som man kan stoppa i sina kläder i. Jag vill inte ha långt 
till skolan. Idag går vi till Norrsätra och har hemkunskap och slöjd, jag skulle hellre vilja ha 
alla ämnen på min skola - nära mitt hem.  Mer leksaker på skolgården som gör den till en 
inbjudande plats. En myshörna vid biblioteket som gör det mysigare att sitta och läsa." 
”inbjudande skolgård, och fräsch miljö, lugnt så att det inte är så mycket spring inomhus.” 
”Bra lärare som är välutbildade, att man får ha mobiler och tuggummi, att alla elever får ha 
skåp att låsa in sina grejer istället för hyllor och lådor, Vi får nya datorer som är en blandning 
av en platta och en dator (alltså att man kan trycka på skärmen som en platta och att man har 
tangentbord så man kan skriva), man får sitta två och två istället för ett helt bord tillsammans, 
längre rast, bildlektion och idrottslektion.” 
"En viktig sak är att skolan är nära, annars blir det ganska jobbigt att behöva cykla och gå 
väldigt långt fem dagar i veckan bara för att komma till skolan. Fräsch miljö och en bra 
skolgård är också viktigt så att man kan ha kul på rasterna och att trivas där man går på 
skolan, alltså en inbjudande skolgård." 
”Jag vill att min skola ska ligga nära och inte jättemånga klasser i en årskurs alltså som det är 
nu ungefär. Jag vill också ha en inbjudande skolgård och inbjudande klassrum. Jag vill också 
ha fräscha grejer t.ex. stolar, bord och fräsch skolgård.” 
”en riktigt fräsch miljö, skolgården ska vara stor och skön för alla. närhet till skolan är skönt, 
tex nu så bor de flesta i min skola i Vallhov eller i närheten av Vallhov så blir det lätt för alla 
att ta sig till skolan.” 



"Bra lärare. Fräscha toaletter." 
”det ska inte vara över 700 personer, vuxna som jobbar som rast vakt, Jag vill ha ett  
UTEGYM :)” 
”Det ska finnas rastvakter om det skulle bli bråk på skolgården. Inte så jättemånga personer. 
Det ska finnas utegym för då har man något att göra på rasten.” 
”Jag vill att det inte ska vara så många elever utan ungefär som det är på en högstadieskola 
idag. Sen tycker jag att det känns roligare att gå i skolan om de skulle rustas upp lite så det 
kanske finns mer ställen att vara på när man har långa hål.” 
”det ska va en ganska stor skolgård och inte för många elever och många lärare och sen ska 
man ha skåp med lås så inget blir snott. sen ska det va ganska stor yta så man får plats och sen 
om man har många lektioner ska man ha lite tid i mellan så man hinner hämta alla grejer man 
behöver och kunna gå till klass rummet.” 
”Det är bra om det finns olika aktiviteter på rasterna så att man har nåt att göra om man har 
tråkigt och att det finns fler rast vakter. En cafeteria hade vart bra ifall man va hungrig och 
inte hade nåt med sig. Alla klasser har ett eget utrymme så att det inte blir så rörigt på 
rasterna.” 
”Det borde finnas flera rastvakter utifall det skulle bli bråk eller om någon gör illa sig. Det 
borde också finnas en cafeteria för om någon elev inte gillar maten så kan hen köpa en kaka 
eller något, för om man inte har bra energi så orkar man inte jobba!” 
”Det ska va vakter och det ska inte var så många på rasten.” 
Att det ska finnas ute gym, ett ställe dar man kan slappa/vila under rasten och mer personal. 
”mycket större skola med mer personaler” 
”Fräscha och stora toaletter, duschbås, utegym, rum till alla klassrum så man kan gå jobba i 
dem (det ska finnas flera till varje klassrum) och stora skåp med mellanrum.” 
"att det finns mycket personal på plats inte bara lärare men typ elevhälsa. 
lounger till varje klass. 
ganska stora skåp. 
jobba mycket med värdegrunden så att inte det kommer massa mobbing. 
dusch bås. 
fräscha toaletter." 
"Utegym med coacher 
Stora skåp 
Stort cafe 
Studierum för enskilt arbete 
Jobba mycket med värdegrunden. 
Duschbås 
uppehållsrum" 
Skolan ska vara fräsch och det ska finnas stora toaletter. Det ska finnas ett jättestort ute gym 
med jättemycket saker. Det ska vara stora ytor och många lounger. Det ska finnas flera stora 
uppehållsrum. Det ska finnas ett jättestort bibliotek och det ska vara fler våningar som på 
högskolan i Gävle och på en våning ska det finnas lounger och grupprum så att man kan 
jobba. Det ska finnas fräscha duschar i dusch bås. Det ska finnas ett stort café och det ska vara 
stora skåp och dom ska inte vara jättenära varandra så att det inte blir så trångt.” 
”Jag vill att skolan ska ha fräscha och stora toaletter. Det ska finnas ett stort utegym m. 
mycket grejer och coacker. Stort café och duschbås.” 
"mycket kringpersonal. 
fräscht och stora toaletter. 
Utegym och coacher mycket grejor. 



ytor, lounger till varje klass. 
stora skåp och enskilda inte så trångt." 
"-fräscha och stora toaletter 
-duschbås" 
”Jag vet inte jag tycker det är bra.” 
”det ska va varmare i klassrummen” 
”fräscha toaletter. fräscht. skönare stolar. bättre mat.” 
”Jag önskade att vi hade duschbås i omklädningsrummet =)” 
”finare, mer mat för det tar alltid slut och man går hungrig hela dan och blir trött, sitta ensam 
med egna bänkar och skåp som man kan låsa.” 
”Inte så mycket barn i klassen och bättre mat.” 
”duschbås, enskilda bänkar, skåp” 
”rolig och alla ska vara snälla” 
”Fåtöljer i stället för stolarna i klassrummet.” 
"jag tycker att vi borde ha mer mat. 
jag tycker att vi borde ha skåp istället för hyllor och lådor. 
vi borde ha enskilda bänkar istället för ett bord där man sitter två och två." 
”Jag tycker att vi borde ha skåp i våran skola istället för hyllor. Jag tycker att vi borde ha 
dushbås i omklädningsrummen. Jag tycker att vi borde ha mera mat i våran skola!!!. Jag 
tycker att vi borde ha mera skolmaterial i våran skola. Jag tycker att vi borde ha enskilda 
bänkar istället för att ha ett litet bord där man trängs två och två!!!.” 
”jag vill ha dusch bås och hur ska jag hitta mina vänner? det e en jätte stor skola och jag vill 
inte sitta två och två” 
”Enskilda bänkar och duschbås i omklädningsrummet” 
”enskilda bänkar, skåp, dusch bås, Godare mat,” 
”ha en skåp men inte hylla” 
"jag vill ha skåp för det känns ibland att folk ska ta saker jag vill även ha mer mat och frukt 
som man kan äta om man är hungrig, jag vill ha skönare stolar, finare miljö i klassrummen 
och på rasterna." 
”jag vill att de ska vara skåp inte hyllor” 
”inte bli mobbad inte bli” 
”jag vill ha mer mat och pizza” 

Västanbyns skola 

Mellanstadiet 
”man ska kunna prata med någon när man mår dåligt” 
”många vänner. snälla lärare. en bra skola.” 
”inge bråk” 
”större matsal” 
”inget bråk och bra skola” 
”Snälla kompisar, bra lärare och inte så mycket bråk.” 
”Man ska inte sitta och läsa en bok och skriva det i en annan bok. Mer grupp uppgifter. Fler 
utflykter. Trampstolar. Stress bollar till dem som behöver. idrottshall på västanbyn.” 



”jag vill ha en matsal” 
”inga mobbare” 
”att folk slutar anklaga en och att läran tror det” 
”ingen som kaxar” 
”en ny gräsfotbollsplan. Större kök. Trampstol. Lugnande hörna med soffa.” 
"jag vill jobba mer praktiskt och digitalt, jag vill ha ett loft där man kan sitta och jobba" 
”tyst, bra mat, tramp stolar så man kan röra sig” 
”skolan startar lite senare” 
"Bra lärare och trampstol, trampstol, trampstol, trampstol, trampstol, trampstol och att ingen 
ska gå bakom ryggen på en. alla ska få vara med och ha en bästis. Bra mat mot dumma och 
för varmchoklad och trampstol" 
bättre lärare, alltså, inte för stränga och inte bli arga för minsta lilla grej! och inte för mycket 
saker på väggarna, liksom teckningar och så. för om man är på lektion så koncentrerar man på 
dom, och inte på vad man ska göra! tack för att ni läst detta och snälla gör något av detta! 
Tack” 
”kiosk, ett kudd-rum, den ska vara liten. snälla lärare. nu kring de här omständigheterna 
kommer jag inte på något mer.” 
”fixa en idrottsal, slöjdsal, skönare stolar, göra bättre klassrum, matsal, alternativ mat, 
efterrätt på fredagar, större kök, bra bollar och bättre fotbollsmål och gräs på planerna. 
Datorer som är hela tiden på ens plats som en jobbdator. En kiosk som säljer mackor och 
dricka eller något annat inte godis och chips och läsk kanske läsk på fredagar.” 
”Jag skrev allting på översta frågan! och jag är ett barn!! jag är bara väldigt mogen :)!” 
”alla ska va snäll” 
”trevliga elever, bra lärare och långa raster!” 
”Dem ska rusta och ge oss bättre mat.” 
”sköna stolar bra mat” 
”typ att man få ha keps, mobil och luva och ta med egen mat god mat på skolan också, 
tuggummi, och att man ska få lön efter man har varit i skolan för vi jobbar också. Det är som 
att vuxna jobbar vi jobbar lika mycket som dom vi jobbar svin mycket varje dag som vuxna. 
och sköna stollar.” 
”bra lärare och bra mat” 
”Bra lärare, bra mat och trevliga kompisar.” 
”Man ska känna sig välkommen och man ska ha lite fritt inte inte så mycket regler. mer saker 
på skolgården” 
”bra lärare, bra mat och schyssta människor.” 
”Skolan ska vara bra t.e.x bättre mat (ksk få ta med egen mat), kiosker på skolan, matsaler, 
man får tugga tuggummi, ha luva, sluta tidigare och börja senare, längre raster, man får äta 
godis o sånt, få extra hjälp (privathjälp) MYCKET MER!” 
”Mindre skolor eftersom att jag kan vara ganska folkskygg ibland, roliga lärare som inte 
tvekar om att dra ett och annat skämt ibland, mycket skratt.” 
”vill bara trivas.” 
”jag tycker man ska få ha telefon, hörlurar, luva och keps och godare mat.” 
”städad” 



”Det ska vara en bra miljö som man trivs i. Det här är lite mer personligt, vad jag tycker, men 
jag tycker att man ska få ta med egen mat till skolan. Jag tycker detta för att jag inte alls är 
vidare förtjust i skolmaten, och när jag inte tycker om så äter jag inte. Det blir lite jobbigt 
sedan på eftermiddagarna då energin börjar ta slut. Jag tycker att man fortfarande kan ha kvar 
skollunchen, men att man ska kunna ta med eget ifall man inte äter den mat som skolan 
erbjuder.” 
”bra lärare städat och rent” 
”bra mat. matsal. pålägg på mackor.” 
”inte nå stor” 
”vi ska ha idrott 2 ggr i veckan, alla skolor i hela Sandvikens kommun har det förutom våran. 
och jag vill ha tillgång till att ha kul på rasten med olika sporter t.ex. fotboll.” 
”Jag vill att det ska vara lite tystare i klassrummet. Man ska kunna röra sig fritt.” 
”jag tycker att man ska kunna röra sig fritt och känna sig trygg” 
”jag trivs redan” 
”precis det jag nyss skrev” 
”jag vet inte allt är bra” 
”Man får gå utanför skolan och köpa olika saker, tex annan lunch. och mycket längre raster.” 
”ja inte en stor skola i alla fall.” 
”Bra klassrum och inte 16 parallell klasser.” 
”En fin renoverad skola. Utbildade lärare.” 
”sköna stolar, bra mat, längre raster, matsal” 
”Det ska finnas en kiosk så om det är äcklig mat ska man kunna gå och köpa en macka, 
många gräs planer. det ska inte vara en stor skola för det är såå jobbigt. Jag gillar i alla fall 
inte eran idé så ingen idé att skriva mer!” 
”rolig, det ska vara små klasser, fotbollsarena” 
”God skolmat, om det inte är det ska det finnas en cafeteria, bättre skolmatrial, större skolplan 
och vi ska få lite mer att bestämma på skolan” 
"gratis varm choklad. små klasser med typ 10 st i varje klass." 
”jag vill att det inte ska vara så många olika lärare till varje ämne för jag känner mig tryggare 
med få lärare” 
”mindre klasser, slöjd sal och gympasal” 
"Jag vill ha mer raster eller längre och längre eller mer idrotts lektioner. Ett bibliotek som 
man kan gå in och sätta sig och jobba. Mer lärare som jag har skrivit. Jag vet att man inte får i 
vissa skolor att gå och köpa nått men ett förslag att man kanske ska få det men inte ett måste.  
Att det ska finnas mer toaletter typ 2 till tjejer 2 till killar till varje klassrum. Vissa skolor får 
man ha mobilen men vissa inte men det förstår jag men att man kanske ska få på rasterna eller 
på morgonen när man kommer innan skolan börjar. Att det ska finnas ett cafe som man 
kanske kan köpa nått om man inte gillar maten." 
”Min skola ska vara fräsch och liten. Jag vill att den ska vara liten för att då lär man känna 
alla i sin klass och det blir inte mycket bråk med många klasser. Det ska vara en stor skolgård 
med minst 2 fotbollsplaner och mycket skog så att de som vill kan bygga många kojor.” 
”Tre fotbolls planar.” 
”max 15 personer i varje klass. bra, roliga, stränga lärare. 3 raster som är 30 minuter långa. 
man går till max halv 3 och man börjar klockan 9.00” 



"stor skolgård 
stor skola" 
”bättre datorer, fräschare toa, herregud låt oss gå utanför skolan det är fan puckat, bygg en 
jävla matsal, bygg en slöjdsal, bygg ett klassrum för språk och bygg kök till hemkunskap på 
Västanbyns skola” 
”en skol gård med mycket aktiviteter.” 
”mer snällare, tystare och inte bråka” 
”ingen mobbning ;)” 
”små klasser med max 10 personer.” 
”många lärare och man får ha på sig mössa/keps.” 
”ingen mobbning. två mat alternativ :-)” 
"ett fräscht och rent klassrum där det ska vara organiserat i lådor och hyllor. INTE KAOS. 
trevliga lärare som lär ut bra och är duktigt att förklara." 
”liten för annars kommer det bli bråk hela tiden” 
”mellan stor skola, matsal, mellan stor klassrum, slöjd sal och idrott sal.” 
"precis som västanbyns skola. ungefär 22 personer. 
bra lärare. lärare man kan prata med när man är ledsen. 
att man har A och B i klasser. alltså paralell klasser." 
”bra kompisar.” 

Årsunda kyrkskola 

Mellanstadiet 
”choklad automat” 
"Bra mat och alternativ, bra lärare, lugn klass, bra ventilation, fler smårum, mera mat" 
"Sitta i ett litet rum. bort med TIM!!" 
”Att folk på skolan ska vara trevliga med en snäll ton i rösten och choklad maskin.” 
”Liten skola, bra mat, bra lärare som kan sitt jobb, vatten behållare, skolgård, kiosk på skolan, 
pingisbord, fotbollsplan, låga raster vissa dagar, kontorsstol, höjbara bord, bra special lärare, 
och grupprum.” 
"fräscha lokaler och bra utbildade lärare. stor skolgård." 
"storskola med stor skolgård och man ska få använda MOBILERNA.det ska vara glada 
mattanter och bra mat!!! och det ska finnas en kiosk bredvid eller afär så man får köpa saker 
på rasterna." 
”Stor skola och många som jag känner.” 
”Inte för stora klasser.” 
”Jag skulle vilja va med vänner och ha en ganska liten klass och sen så skulle jag vilja ha 
mjuka kontors stolar. En stor skolgård och pingisbord och fotbollsplan sen skulle jag vilja ha 
grupprum. En stor tvåvånings skola så man kan ha en skolgård.” 
”Ha många från samma skola, Liten klass, Chokladmaskin, liten skola” 
”Ganska få elever, bra och utbildade lärare. Stor skolgård med mycket och göra på. En liten 
skola med några elever.” 
”God mat, Att det finns skärmar i duscharna i omklädnings rumt. fräscha toaletter. Mycket 
lärare. En ganska stor skolgård och en klätterställning.” 
”skolan ska vara frän som fan!!!!” 



”Att man får va inne på rasterna. Att man ska få ha telefonerna på skolan. Att man ska ha en 
godis och drickautomat. Att det ska ha längre raster. Att det ska va en skolgård. Att det ska ha 
ett pingisbord. Att vi ska ha arbetsstolar i skolan. Att det ska finnas soffor i korridorerna.” 
”Bra kompisar, flera pingisbord, fotbollsplaner en stor skolgård. Bra miljö, god mat, egna 
datorer!” 
”Bra miljö, kompisar, egna datorer, stor skolgård.” 
”Några lärare som går runt i korridorerna för att förhindra mobbing. Godis och dricka 
automater/maskiner.” 
”Större skolgårdar, aktiviteter under håltimmen, Hög bara och sänkbara bord och stolar, mer 
saker ute på skolgården som man kan göra. Att man får hålla på med telefonerna på 
håltimmen. Att få kunna gå och handla mat eller godis när man har rast.” 
”Det ska finnas en stor skolgård med fotbollsplan och pingisbord så att man kan vara ute på 
rasten.” 
”Det ska finnas en kiosk där man kan köpa typ energi dricka, läsk och typ toast eller korv om 
maten är äcklig, Alltid finnas ett alternativ vid maten så det kanske finns något som man kan 
äta iaf, lite längre raster så man hinner typ äta en frukt eller nåt mellan lektionerna, bra luft i 
lokalerna, och något ställe att gå ut på och vara ute på rasterna/håltimmarna. Och dusch bås på 
idrotten.” 
"Lugn och ro. 
Arbete med den man jobbar bäst med. 
Sköna stolar. 
Snacksautomat." 
"Man ska alltid vara snäll mot varandra.” 
”Man ska aldrig slåss på varandra.” 
”Man får aldrig mobba folk.” 
”Om man är kanske ny på skolan ska man alltid om den person är ensam och inte ha nånting 
att göra ska man fråga till exempel vill du vara med och spela fotboll." 
”Jag vill att det ska finnas högstadier på mindre skolor. Jag vill att skolan ska renoveras.” 
”Små skolor för att jag inte vill åka buss. Rusta skolan. Jag vill ha en större skola men på 
samma ställe och en liten skola. Ta bort allt klotter och värmen ska fungera. Man ska få säga 
om man vill sitta bredvid en tjej eller kille. Ett rum man kan sitta i och läsa. Med soffa och ett 
bord. Kapprummet ska vara större så man får plats med skåp.” 
”Vi skulle kunna bygga om lokalerna så att man slipper trängas i kapprummet. I kapprummet 
vill jag ha skåp som man ska kunna låsa. Och att man kan måla om så att det blir mer 
trivsamt.” 
”Det ska inte vara klotter. Man ska fräscha upp skolan. Att man ska ha ett skåp istället för en 
hylla. större kapprum/hall så alla får plats.” 
”Mindre klasser.” 
”Allt” 
”inte bråka och vara snäll.” 
”Att det inte ska vara bråk på rasterna. Och alla ska få leka sin egna lek.” 
”att de ska vara större lokaler på skolan och skönare stolar i klassrummet och i matsalen.” 
”inge bråk så ofta.” 
”mindre datorer.” 



”mer rastvakter. inte mobba. större jumpasal. mera oliver till maten. mera bild. mera pingis 
bollar.” 
”Alla ska vara snälla. inte slåss och puttas. Att det ska vara tyst i klassrummet.” 
”Det ska vara lugnt i klassrummet. Man ska bli respekterad som man är.” 
”inga bråk, man säger förlåt när man har gjort fel” 
”Man ska respektera andra hur andra och hur dom ser ut.” 
”Det ska vara säkert på skolan så man kan känna sig trygg. Käpphästar ska vara förbjudet jag 
trivs inte med dem.” 
”Käpphästar borde vara förbjudet jag trivs inte med dem.” 
”Jag tycker att det ska vara mycket att göra på rasterna så att man slippa ha tråkigt och så 
tycker jag att man ska fixa så att man hör bättre när det ringer från baksidan så att man inte 
kommer för sent till lektionerna.” 
”förbättra kråkbo och klätterställningen.” 
”Inte så mycket bråk på rasterna och käpphästar trivs jag inte med.” 
”Skolan ska inte vara skräpig och det ska inte ligga en massa skräp på skolgården. Man ska 
vara snäll i munnen och inte säga elaka saker till andra. Man ska inte kommentera andras 
utseende.” 
”mindre bråk på skolgården, att det ska vara arbetsro i klassrummet, att alla ska få vara med 
alla” 
”att vi ska få längre rast” 
”jag vill ha varm choklad” 
"jag vill att man ska ha käpphästar. 
flera store ruschkanor och stora nät. 
såna saker att känna på." 
”bättre klätterställningar och bättre staket runt rinken. kanske att det skulle finnas några 
käpphästhinder så att man skulle kunna ta fram dom och hoppa lite (bättre en att hoppa över 
farliga pinnar). man skulle kunna sätta på musik när man får rita. (lärarna sätter på musik så 
att inte alla ska behöva ta fram datorn) att ingen säger något svärord. en apparat som piper i 
matsalen när det är för hög ljudnivå.” 
"Jag vill att vi ska bygga ut klassrummet så att det blir större och så att man kan ha små rum, 
så att det blir bättre arbetsro. 
Jag vill att det ska vara varmt i klassrummen. 
Jag vill att vi ska bygga ut skolan. 
Jag vill att vi ska bygga ut matsalen. 
Jag vill att vi ska skaffa större kapprum och skåp med lås. 
Större och bättre gymnastiksal. 
Att man ska få datorerna efter man har slutat sexan." 
”Jag trivs bäst när det är inget klotter på väggarna, det ska finnas bra med resurser, det ska 
vara bra ljus i klassrummet, jag vill att matsalen inte ska vara så stor, jag vill att det ska vara 
lugnt och tyst i matsalen, jag vill att vi ska ha skop med lås i kapprummet, att vi får mer plats 
i kapprummet, jag vill att vi ska få en större gymnastiksal, jag vill att vi ska laga hålen i i 
gymnastiksalen och jag vill att vi ska ha ett torkskåp.” 
”Jag tycker det ska finnas minst två små rum så att man kan sitta i mindre grupper. Jag tycker 
det ska vara bra luft och värme i klassrummet. Ett stort kapprum med skåp till varje elev. Jag 
vill också att det ska finnas ett torkskåp.” 
"Jag vill att det ska finnas flera rum där man kan sitta i små grupper eller enskilt. 
Jag trivs bäst när det är tyst i matsalen. 



Jag vill att man ska ha skåp med lås och större platser i kapprummet. 
Jag vill att det ska finnas ett torkskåp i kapprummet. 
Jag vill ha en större och bättre gymnastiksal." 
”jag trivs bäst när det är bra volym i matsalen. jag skulle trivas bättre om vi hade skåp med 
lås, och större kapprum så att det inte blir lika trångt.” 
”Det ska vara bättre luft i klass rummet. och varmare i klass rummet. finare grupp rum och 
flera grupp rum. Och tork skåp, större kapprum och skåp med lås. Större idrott sal.” 
”Skolan skulle behöva mer hjälpmedel, personal och skolan skulle också behöva rustas för att 
jag ska trivas bättre.  Vi skulle behöva kunna arbeta i mindre grupper för att alla ska kunna få 
hjälp och koncentrera sig.” 
”Man ska ha någon att leka med. Alla ska vara lugna och tysta. Man ska ha lugnt i matsalen. 
Man ska inte bli mobbad. Man ska inte använda fula ord. Lärarna ska hjälpa en om man 
behöver det.” 
”Skolan ska ha torkskåp till varje klass. Större klassrum där alla kan sitta en och en. Jag vill 
jobba mer i böcker istället för att sitta och jobba vid datorn. Jag vill att belysningen ska vara 
bättre i klassrummet och att man kan ha en dimmer så att vi kan bestämma hur ljust det ska 
vara. Skolan är bra som den är storleksmässigt. Jag trivs med en liten skola. Jag önskar att vi 
fick ett land eller ett växthus, där vi kan plantera växter och lära oss mer om det.” 
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