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VT 2019 VT 2020 

Känner du dig trygg på skolan? 89 % uppger att de 

känner sig trygga på 

skolan. 

89 % uppger att de 

känner sig trygga på 

skolan. 

 

Har du någon att vara tillsammans med på 

rasterna? 

93 % upplever att de 

oftast eller alltid har 

någon att vara med på 

rasterna. 

98 % upplever att de 

oftast eller alltid har 

någon att vara med på 

rasterna. 

 

Brukar någon slå dig i skolan? 39 % uppger att de blivit 

slagna i skolan. 

25% uppger att de blivit 

slagna i skolan. 

 

Ingriper vuxna när de ser eller vet om att 

någon blir mobbad? 

32 % uppger att vuxna 

inte ingriper i dessa 

situationer. 

42 % uppger att vuxna 

inte ingriper i dessa 

situationer. 

 

Tycker du att du blir respektfullt bemött av 

vuxna på skolan? 

10 % uppger att de 

aldrig blir respektfullt 

bemötta av vuxna. 

 0 % uppger att de aldrig 

blir respektfullt bemötta 

av vuxna. 
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Jag känner mig trygg i skolan? 78 % uppger att de 

känner sig trygga i 

skolan. 

86 % uppger att de 

känner sig trygga i 

skolan. 

 

Har du någon att vara med på rasterna. 87 % upplever att de 

oftast eller alltid har 

någon att vara med på 

rasterna. 

97 % upplever att de 

oftast eller alltid har 

någon att vara med på 

rasterna. 

 



Brukar någon slå dig i skolan? 23 % uppger att de blivit 

slagna i skolan. 

27 % uppger att de blivit 

slagna i skolan. 

 

Ingriper vuxna när de ser eller vet om att 

någon blir mobbad? 

41 % uppger att vuxna 

inte ingriper i dessa 

situationer. 

25 % uppger att vuxna 

inte ingriper i dessa 

situationer. 

 

Tycker du att du blir respektfullt bemött av 

vuxna på skolan? 

14 % uppger att de 

aldrig blir respektfullt 

bemötta av vuxna. 

4 % uppger att de aldrig 

blir respektfullt bemötta 

av vuxna. 

 

 


