
Med Trivselprogrammet, ger vänliga och respektfulla trivsel- 
ledare (från årskurs 3-9) de andra eleverna på skolan en 
möjlighet till ökad aktivitet och trygghet på långrasterna. 
Sedan sommaren 2013 använder sig 850 av Norges alla 
skolor av trivselprogrammet. Programmet finns i hela landet 
i mer än 159 kommuner. 183 av medlemsskolorna är hög-
stadieskolor.

Trivselprogrammets mål är att: 
● Främja för ökad och mer varierande lek på rasterna
● hjälpa eleverna att bygga goda vänskapsrelationer
● minska konflikterna mellan elever
● främja värderingar och förhållningssätt som inkludering,
    vänlighet och respekt

Kombinerat med goda handlingsplaner eller program mot 
mobbning, är målet att trivselprogrammet också skall kunna 
bidra till att minska mobbning och höja trivseln. Skolorna 
uppmanas sålunda till att ha egna upplägg för att upptäcka 
och förhindra mobbning.

Om Trivselprogrammet

Organisering av aktivitet

Varför satsa på ökad 
aktivitet på rasterna 

Elever på Högstadiet ansöker
om att bli Trivselledare

Trivselledere på de lägre stadierna (Låg
mellan) genomför ett nominationsval

Nominationsvalet av trivselledare genomförs två gånger om 
året. Trivselledare nomineras anonymt av sina klasskamrater 
med utgångspunkt att de som nomineras  är vänliga och 
respektfulla mot andra elever. 
Resultatet av trivselledarnominationen är endast vägledande 
för de vuxna på skolan som utifrån resultatet väljer ut 
lämpliga trivselledare.  Detta innebär att en elev som varit 
inblandat i i mobbning inte kan väljas ut som trivselledare 
förrän han eller hon fått ett inkluderande och vänligt förhåll-
ningssätt till sina kamrater. Detta gäller även för ”negativt 
populära” elever som har tillräckligt med vänner i klassen för 
att bli valda, men som utestänger andra elever i lekar och 
spel på skolgården.

Läroplanen säger att skolans mål är 
att varje elev tar avstånd från att män-

niskor utsätts för förtryck 
och kränkande behandling, 
samt medverka till att hjälpa 
andra människor, där varje 

elev respekterar andra människors egen-
värde (Lgr 11, 2.1). Vidare säger läroplanen 
att alla som arbetar i skolan ska aktivt 
motverka diskriminering och kränkande 
behandling av individer eller grupper 
(Lgr 11, 2.1)

Att elever som lägger skall väljas till trivselledare är mob-
bningsfria, är sålunda en självklarhet För att säkra  att alla 
elever skall få en möjlighet att vara trivselledare någon gång 
under sin skolperiod kan läraren välja ut även de elever som 
ej blivit nominerade.

Trivselledarna utbildas i lekar, aktiviteter och värderings-
frågor i trivselledarprogrammets regi. Här  går man igenom 
att urval av mkt populära lekar och aktiviteter. Trivselledarna 
lär sig också hur de skall leda och hålla en aktivitet samt får 
ett föredrag om att vara inkluderande, vänlig och respektfull.

Trivselledaren har ansvaret för att ta fram och förbereda 
och organisera lekar och aktiviteter på lunchrasten samt 

vara med och utvärdera sina egna och 
andra trivselledares aktiviteter på 
regelbundna möten. Med synliga 
trivselledarvästar eller kaptensbindlar 
skall de leda och försöka få med alla 
som vill vara med på lekar och aktiv-
iteter på skolgården. Trivselledarna 

Eleverna på högstadiet (åk 7-9) ansöker om att bli trivsel-
ledare genom att fylla i en standardansökan. Ansökningarna 
samlas in av läraren som gör en bedömning av den sökandes 
lämplighet som trivselledare.

Därefter lämnas ansökningarna in till trivselledaransvarig 
på skolan. Eleverna på högstadiet väljs för ett år i taget. Det 
går också att växla trivselledare efter ett halvår om detta 
önskas. Trivselledare på högstadiet använder kaptensbindel 
och utgår från sin egen aktivitetsmanual. Trivselledarna på 
högstadiet arrangerar ofta tävlingar och andra gemensam-
ma aktiviteter.

har inget speciellt mandat 
att anmäla mobbning utan 
trivselprogrammet uppma-
nar  alla  elever på skolan vara 
uppmärksam på mobbning 
och då anmäla detta till de vuxna.

Fysisk aktivitet har positiva effekter på fysisk och psykisk 
hälsa och inte minst inlärning. (Rapport om fysisk aktivitet, 
www.udir.no). Det är en väl dokumenterad sanning att fysisk 
aktivitet underlättar inlärningen hos både barn och vuxna. 
(Matti Bergström, Professor i Fysiologi och en av de ledande 
experterna inom forskningen kring inlärning och fysisk 
aktivitet.)

Att få flera barn med i leken är en viktig aspekt i arbetet med 
en inkluderande inlärningssmiljö där unga skall kunna bygga 
vänskapsrelationer med jämnåriga. (Nordahl m.fl. 2009). 
Samtidigt vet man att ha vänner  skyddar mot mobbning. 
(Roland 2007, m fl.) 

Enligt Olweus´ programpaket mot mobbning är ett bra 
utrustad lekplats, med plats för positiva aktiviteter en 
viktig del i arbetet med att minska mobbning (Skolans utom-
hus utrymmen, 2003:11):

— I våra stora undersökningar ser vi att ca. 60% av all mobbning 
sker på skolgården, och vi vet att god säkerhet  från vuxna och 
spännande aktiviteter för ungdomar är två viktiga faktorer som kan  
bidra till att förebygga mobbning.

(André Baraldsnes, ordförande för Olweus-programmet).

Fysisk aktivitet värderas också viktigt för att främja 
koncentration och inlärning (HEMIL-senteret 2008) Dess- 
utom kommer aktiva barn och ungdomar sannolikt att 
vara mer fysiskt 
aktiva som vuxna. 
(Telema et al., 
2005, 2006). 
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TrivselsprogrammetTrivselsprogrammet
– Om jag ser någon som inte får vara med och leka 
så hämtar jag dem och tar in dem i l e -
ken. Det är viktigt att alla får vara med, där-
för är det bra att ha trivselledare som 
kollar så att alla får var med. Vi har d e t 
mycket bättre på rasterna nu än förut

Asil Abu Alrob (12 år) 7b.

– Jag upplever att Trivselprogrammet bidrar till  att 
öka sammanhållningen och vänskapen mellan grupper, 
åldrar och årskurser. Programmet består av enkla aktiviteter 
som gör att alla kan vara med. Trivselprogrammet vidareut-
vecklar elevernas sociala kompetens samt ökar elevernas 
medinflytande på sin skolmiljö.

Mette Mikkelsen, Gruppledare
Flaktveit skola och TL-koordinator i Bergen.

– I Tromsø skolor pratar vi om tiden före och efter 
Trivselledarprogrammet. Alla Trivselskolor rapporter-
ar om mer aktivitet och färre konflikter på rasterna. 
Trivselledarprogrammet är ett utmärkt tillägg i vårt 
arbete för en bättre skolmiljö!

Heidi Skøyen Johansen, studierektor
Mortensnes skola och TL-koordinator Tromsø. 

Telefon: 031-228850 
Mobil: 0707-685988

Adress:
Järnbrotts Prästväg 2
42147 Västra frölunda

E-post:
hans@trivselledare.se

Hemsida:
www.trivseledare.se 

Aktivitetsprogrammet som 
bidrar till en tryggare och mer

aktiv rastmiljö på skolan!

Trivelprogrammet genomförde under 2011 en extern 
undersökning till TL-ansvariga på 153 skolor med Trivsel- 
programmet. Detta presenterades i undersökningen:

• 97% rapporterar högre aktivitet
   på långrastarna.

• 69% rapporterar att konflikter mellan
   elever var lägre eller mycket lägre.

• 90% ansåg att nomineringsprocessen får
   fram vänliga och respektfulla trivselledare

• 90% menade att programmet fungerar bra
   eller mycket bra totalt sett på skolan.

(analysbyrån Maturus, mars 2011)

Trivselledarna använder sig av lekmanualer med ca 200 
illustrerade rastaktiviteter och lekar. Trivselledarna får också 
ett Kulturkort som ger dem rabatt eller gratis inträde på olika 
kulturella eller idrottsliga arrangemang runt om i landet. 

Kommentarer

Manualer og kulturkort

Kontaktinfo

Mätning av sociala effekter och
utvärdering av programmet
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