
ELEVENKÄT OM TRYGGHET 

 

En gång varje läsår, i december, får alla elever vid skolan besvara en enkät om 

trygghet. Enkäten besvaras anonymt, digitalt via en länk som eleverna får tillgång 

till via Vklass.  

 

Elevhälsoteamet ansvarar för att svaren sammanställs och analyseras. Resultatet 

ligger till grund för vilka åtgärder skolan behöver fokusera på för att elever och 

personal ska känna sig trygga. Åtgärderna dokumenteras i verksamhetens plan mot 

diskriminering och kränkande behandling. Frågorna i enkäten är formulerade för att 

samla in data kring alla de områden som behandlas i planen mot diskriminering och 

kränkande behandling.   

 

Så här ser layouten i den digitala enkäten ut: 

 

 
 

 

På följande sidor kan du ta del av de frågor som finns i den digitala enkäten. 

  



1. Jag trivs på Stora Segerstad Naturbrukscentrum 

 

 Ja, jag trivs mycket bra 

 Ja, jag trivs oftast bra 

 Nej, jag trivs inte särskilt bra 

 Nej, jag trivs inte alls bra 

 

2. Vilken årskurs går du i? 

 

 Årskurs 1 

 Årskurs 2 

 Årskurs 3 eller 4 

 

3. Vilket kön identifierar du dig med? 

 

 Tjej/kvinna 

 Kille/man 

 Jag identifierar mig varken som tjej/kvinna eller kille/man 

 Jag vill inte ange vilket kön jag identifierar mig med 

 

  



4a. Andra elever är vänliga mot mig 

 

 Ja, alltid 

 Ja, oftast 

 Nej, inte alltid 

 Nej, sällan 

 

4b. Jag är vänlig mot andra elever 

 

 Ja, alltid 

 Ja, oftast 

 Nej, inte alltid 

 Nej, sällan 

 

5a. Personalen är vänlig mot mig 

 

 Ja, alltid 

 Ja, oftast 

 Nej, inte alltid 

 Nej, sällan 

 

5b. Jag är vänlig mot personalen 

 

 Ja, alltid 

 Ja, oftast 

 Nej, inte alltid 

 Nej, sällan 

 

  



6a. Känner du dig trygg i skolan? 

 
 Ja, alltid Ja, oftast Nej, sällan Nej, aldrig 

Jag känner mig trygg på teoretiska 

lektioner     

 

Jag känner mig trygg på 

idrottslektionerna 
    

 

Jag känner mig trygg på praktiska 

yrkeslektioner 
    

 

Jag känner mig trygg på rasterna     

 

Jag känner mig trygg med mina lärare     

 

Jag känner mig trygg med min klass     

 

Jag känner mig trygg med elever som 

inte tillhör min klass 
    

 

Jag känner mig trygg på skolgården, 

utomhus när det är ljust 
    

 

Jag känner mig trygg på skolgården, 

utomhus när det är mörkt 
    

 

Jag känner mig trygg i biblioteket     

 

Jag känner mig trygg i matsalen     

 

Jag känner mig trygg när jag går på 

toaletten 
    

 

Jag känner mig trygg i omklädningsrum 

och duschar 
    

 

Jag känner mig trygg på busshållplatsen 

vid grindstolparna och på skolans 

parkeringar 

    

 

Jag känner mig trygg när jag åker i 

skolans bussar 
    

 

6b. Här kan du lämna kommentarer till dina svar om tryggheten på skolan.  

Skriv gärna om det är något du är rädd för eller som du upplever som 

obehagligt eller otryggt. 

 



 

7a. Den här frågan besvaras av dig som bor på skolans elevhem.  Känner du 

dig trygg på fritiden och på skolans elevhem? 

 

 Ja, alltid Ja, oftast Nej, sällan Nej, aldrig 

Jag känner mig trygg på mitt rum     
 

Jag känner mig trygg när jag sover     

 

Jag känner mig trygg när jag är på 

toaletten 
    

 

Jag känner mig trygg när jag duschar     

 

Jag känner mig trygg i korridorerna     

 

Jag känner mig trygg i gemensamma 

sällskapsutrymmen 
    

 

Jag känner mig trygg utomhus under 

kvällstid 
    

 

Jag känner mig trygg vid frukosten     

 

Jag känner mig trygg vid 

kvällsmaten 
    

 

Jag känner mig trygg vid kvällsfikat     

 

Jag känner mig trygg vid 

fritidsaktiviteter 
    

 

Jag känner mig trygg med 

personalen som arbetar på fritid och 

boendet 

    

 

7b. Här kan du lämna kommentarer till dina svar om trygghet på elevboendet.  

Skriv gärna om det är något du är rädd för eller upplever som obeagligt eller 

otryggt. 

 

 

  



8a. Finns det människor på skolan eller boendet som använder grova ord, 

könsord eller svordomar? 

 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Ja, några få gör det 

 Ja, ganska många gör det 

 Ja, väldigt många gör det 

 

8b. Hur ofta använder du grova ord, könsord eller svordomar på skolan eller 

boendet? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

8c. Hur ofta riktas grova ord, könsord eller svordomar direkt mot dig på 

skolan eller boendet? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

8d. Här kan du lämna kommentarer till dina svar om grova ord, könsord och 

svordomar. 

 

 

  



9a. Finns det elever som stör undervisningen, som försämrar studieron under 

lektionstid? 

 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Ja, några få gör det 

 Ja, ganska många gör det 

 Ja, väldigt många gör det 

 

9b. Hur ofta stör du undervisningen, så att studieron försämras under 

lektionstid? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

9c. Hur ofta är det dålig studiero på dina lektioner? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

9d. Här kan du skriva kommentarer till dina svar om trygghet och studiero 

under lektionstid. 

 

 

  



10. Finns det människor på skolan eller boendet som utsätter andra för fysiskt 

våld (eller hot om våld)?  

 

Fysiskt våld kan vara t.ex knuffar, nedbrottning, sparkar eller slag. 
 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Ja, några få gör det 

 Ja, ganska många gör det 

 Ja, väldigt många gör det 

 

11a. Hur ofta utsätter du andra på skolan eller boendet för fysiskt våld (eller 

hot om våld)? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

11b. Hur ofta riktas fysiskt våld direkt mot dig på skolan eller boendet? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

11c. Här kan du lämna kommentarer till dina svar om fysiskt våld. 

 

 

  



12a. Finns det människor på skolan eller boendet som stjäl andras saker? 

 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Ja 

 

12b. Hur ofta stjäl du från någon på skolan eller boendet? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

12c. Hur ofta utsätts du för stöld på skolan eller boendet? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

12d. Här kan du lämna kommentarer till dina svar om stölder. 

 

 

  



13a. Finns det människor på skolan eller boendet som ägnar sig åt 

skadegörelse, sabotage eller nedskräpning? 

 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Ja, några få gör det 

 Ja, ganska många gör det 

 Ja, väldigt många gör det 

 

13b. Hur ofta medverkar du till skadegörelse, sabotage eller nedskräpning på 

skolan eller boendet? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

13c. Hur ofta blir du utsatt för skadegörelse, sabotage eller nedskräpning, som 

du upplever är riktat direkt mot dig? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

13d. Här kan du skriva förslag på vad du tror kan förebygga eller förhindra 

skadegörelse, sabotage eller nedskräpning på skolans område. 

 

 

  



14a. Finns det människor på skolan eller boendet som kränker eller 

trakasserar andra?  

 

Kränkningar och trakasserier kan t.ex. vara utfrysning, ryktesspridning, 

förlöjliganden, kränkande ord eller uttalanden om människors personlighet eller 

utseende. 
 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Ja, några få gör det 

 Ja, ganska många gör det 

 Ja, väldigt många gör det 

 

14b. Finns det människor på skolan eller boendet som kränker eller 

trakasserar andra på nätet, t.ex. i sociala medier? 

 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Ja, några få gör det 

 Ja, ganska många gör det 

 Ja, väldigt många gör det 

 

  



15a. Hur ofta utsätter du andra elever för kränkningar eller trakasserier på 

skolan/boendet?  

 

Kränkningar och trakasserier kan t.ex. vara utfrysning, ryktesspridning, 

förlöjliganden, kränkande ord eller uttalanden om människors personlighet eller 

utseende. 
 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

15b. Hur ofta utsätter du personal på skolan för kränkningar eller 

trakasserier? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

15c. Hur ofta utsätter du personer som har koppling till skolan för 

kränkningar eller trakasserier på nätet? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

  



16a. Hur ofta blir du utsatt för kränkningar eller trakasserier av andra elever 

på skolan eller boendet?  

 

Kränkningar och trakasserier kan t.ex. vara utfrysning, ryktesspridning, 

förlöjliganden, kränkande ord eller uttalanden om människors personlighet eller 

utseende. 
 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

16b. Hur ofta blir du utsatt för kränkningar eller trakasserier av personal på 

skolan eller boendet? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

16c. Hur ofta blir du utsatt för kränkningar eller trakasserier på nätet av 

personer som har koppling till skolan? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

16d. Här kan du lämna kommentarer till dina svar om kränkningar eller 

trakasserier. 

 

 

  



17a. Finns det människor på skolan eller boendet som kränker andra med 

sexuella anspelningar?  

 

Sexuella anspelningar kan vara tafsning, obehagliga blickar, personliga frågor 

eller förslag om t.ex. sex, kön eller kroppsexponering. 
 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Ja, några få gör det 

 Ja, ganska många gör det 

 Ja, väldigt många gör det 

 

17b. Hur ofta utsätter du andra på skolan eller boendet för kränkningar med 

sexuella anspelningar? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

17c. Hur ofta blir du utsatt för kränkningar med sexuella anspelningar av 

personer på skolan eller boendet? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

17d. Här kan du lämna kommentarer till dina svar om kränkningar med 

sexuella anspelningar. 

 

 

  



18a. Finns det människor på skolan eller boendet som är mobbade?  

 

Mobbning är när någon utsätts för obehag vid upprepade tillfällen (ofta och 

återkommande kränkningar) 
 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Ja, en eller några få personer är mobbade 

 Ja, flera personer är mobbade 

 Ja, väldigt många personer är mobbade 

 

18b. Utsätter du någon på skolan för mobbning? 

 

 Nej 

 Kanske, jag är osäker på om andra känner sig mobbade av mig 

 Ja 

 

18c. Upplever du att du är mobbad på skolan? 

 

 Nej 

 Ja 

 

18d. Här kan du lämna kommentarer till dina svar om mobbning. 

 

 

  



19a. Finns det människor på skolan eller boendet som uppträder 

främlingsfientligt eller rasistiskt?  

 

Främlingsfientlighet kan uttryckas med t.ex. ord, handlingar eller spridning av 

bilder/filmer eller främlingsfientliga symboler på t.ex. kläder. 
 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Ja, några få gör det 

 Ja, ganska många gör det 

 Ja, väldigt många gör det 

 

19b. Här kan du lämna kommentarer kring dina svar om främlingsfientlighet. 

 

 

  



20a. Upplever du att det förekommer diskriminering (negativ särbehandling) 

av personer på skolan eller boendet på grund av kön, könsidentitet eller 

könsuttryck?  

 

Könsidentitet = Det kön man indentifierar sig med  

Könsuttryck = Hur man uttrycker sin könsidentitet med hjälp av t.ex. kläder, frisyr, 

smink eller kroppsspråk 
 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

20b. Här kan du lämna kommentarer kring diskriminiering kopplat till kön, 

könsidentitet eller könsuttryck, t.ex. i vilka situationer som detta sker på 

skolan eller boendet. 

 

 

  



21a. Upplever du att det förekommer diskriminering (negativ särbehandling) 

av personer på skolan eller boendet kopplat till etnisk tillhörighet (t.ex. på 

grund av hudfärg, språk, födelseland)?  
 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

21b. Här kan du lämna kommentarer kring diskriminiering kopplat till etnisk 

tillhörighet, t.ex. i vilka situationer som detta sker på skolan eller boendet. 

 

 

  



22a. Upplever du att det förekommer diskriminering (negativ särbehandling) 

av personer på skolan eller boendet kopplat till religion eller trosuppfattning? 

 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

22b. Här kan du lämna kommentarer kring diskriminiering kopplat till 

religion eller trosuppfattning, t.ex. i vilka situationer som detta sker på skolan 

eller boendet. 

 

 

  



23a. Upplever du att det förekommer diskriminering (negativ särbehandling) 

av personer på skolan eller boendet kopplat till sexuell läggning? T.ex. 

diskriminering av HBTQI-personer.  

 

HBTQI är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner, gueera 

och intersexpersoner. 
 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

23b. Här kan du lämna kommentarer kring diskriminiering kopplat till 

sexuell läggning, t.ex. i vilka situationer som detta sker på skolan eller 

boendet. 

 

 

  



24a. Upplever du att det förekommer diskriminering (negativ särbehandling) 

av personer på skolan eller boendet kopplat till funktionsvariation? (Fysisk 

eller psykisk)  

 

Funktionsvariation kan t.ex. vara att någon har:  

-Svårt att röra sig  

-Svårt att koncentrera sig  

-Svårt att se  

-Svårt att höra  

-Svårt att prata  

-Svårt att umgås med andra människor  

-Svårt att läsa eller skriva 
 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

24b. Här kan du lämna kommentarer kring diskriminiering kopplat till 

funktionsvariation, t.ex. i vilka situationer som detta sker på skolan eller 

boendet. 

 

 

  



25a. Upplever du att det förekommer diskriminering (negativ särbehandling) 

av personer på skolan eller boendet koppat till ålder? 

 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Sällan 

 Då och då 

 Ofta 

 

25b. Här kan du lämna kommentarer kring diskriminiering kopplat till ålder, 

t.ex. i vilka situationer som detta sker på skolan eller boendet. 

 

 

  



26a. Finns det elever på skolan som dricker alkohol under skolveckorna? 

 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Ja, jag vet att det finns elever som dricker alkohol vid enstaka tillfällen 

 Ja, jag vet att det finns elever som dricker alkohol då och då 

 Ja, jag vet att det finns elever som dricker alkohol ofta 

 

26b. Dricker du alkohol under skolveckorna? 

 

 Nej, jag dricker aldrig alkohol (oavsett om det är vardag eller helg) 

 Nej, jag dricker aldrig alkohol under skolveckorna 

 Ja, jag dricker alkohol vid enstaka tillfällen under skolveckorna (1-2 gånger per termin) 

 Ja, jag dricker alkohol ofta under skolveckorna (flera gånger per termin) 

 

26c. Här kan du lämna kommentarer kring ditt svar om alkohol, t.ex. om 

var/när elever dricker alkohol under skolveckorna. 

 

 

  



27a. Finns det elever på skolan som använder droger eller läkemedel som 

berusningsmedel? 

 

 Inget som jag lagt märke till, vet ej 

 Ja, jag tror det (jag har mina misstankar) 

 Ja, jag vet det 

 

27b. Använder du droger eller läkemedel som berusningsmedel? 

 

 Nej 

 Ja, jag använder droger 

 Ja, jag använder läkemedel som berusningsmedel 

 

27c. Här kan du lämna kommentarer kring ditt svar om droger. 

 

 

  



28. Här beskriver du din relation till de vuxna på skolan 

 

 Jag har en bra relation till många vuxna på skolan och upplever att det finns flera olika 

vuxna som jag kan vända mig till om något känns jobbigt 

 Jag har en bra relation till en eller par vuxna på skolan som jag kan vända mig till om något 

känns jobbigt 

 Jag är osäker på vilken vuxen på skolan som jag kan vända mig till om något känns jobbigt 

 Jag skulle aldrig vända mig till någon vuxen på skolan om det är något som känns jobbigt 

 

29. Om du skulle bli utsatt för en kränkning, sexuella trakasserier, mobbning, 

stöld, fysiskt våld eller någon form av diskriminering - vilka hade du då 

berättat det för?  Du kan kryssa i flera olika alternativ! 

 

 Kompis 

 Förälder eller anhörig 

 Mentor 

 Någon av mina lärare 

 Skolsköterskan 

 Skolkuratorn 

 Rektorn 

 Fritidsledare/personal på boendet 

 Någon annan vuxen på skolan 

 Jag skulle inte berätta det för någon 

 


