
Elevrådens kartläggning
Möllevångs-, Johannes-, Sofielunds- och Rådmansvångensskolan



Mobbning och 
otrygga miljöer



Trivs du i området där du går i skolan?

Blå – Ja
Gul – Nej

Grön – Sådär

Mörk – Tjejer

Ljus – Killar
Ljusast - Annat



Hur upplever du ditt närområde? Varför?

Blå – Bra
Gul – Dåligt

Grön – Sådär
Grå – Vet ej/Blank

Mörk – Tjejer
Ljus – Killar
Ljusast - Annat



Återkommande 
ämnen 

• Tjejers utsatthet
• Belysning och buskage (Sofielund 

& Möllan)
• Mobbning
• Rykten (Sofielund)
• Killgäng (Sofielund & Möllan)
• Kriminalitet & droghandeln 



”Inte så bra för att det finns mycket kriminella 
saker. T.ex. att det finns många som säljer 
knark och har vapen. Det borde finnas mer 
poliser. ” 

– Kille, Sofielundsskolan



”Dåligt. Det finns pundare och sprutor i 
marken utanför kyrkan. Sen finns det 11-
åringar som röker vid St. Johanneskyrkan och 
tror att de är coola. Många av de som röker är 
elever från vår skola. ”

– Tjej, Rådmansvångensskolan



”jag upplever det som att det är trivsamt men 
också inte vid vissa platser. Utanför mc 
donalds vid triangeln kan det pågå 
knarkhandel och även på möllan.”

– Kille, Rådmansvångensskolan



Bristande
engagemang
och kunskap om 
föreningslivet



Har du varit eller är du engagerad i en förening? 
Vilken?

Blå – Ja/Har varit
Gul – Nej

Mörk – Tjejer
Ljus – Killar

Ljusast - Annat



Orsaker bakom bristande 
föreningsengagemang

• Brist på kännedom om vad en förening är 
och vad man kan engagera sig i

• Stress, tidsbrist, skola och psykisk ohälsa

• (Vet ej/inget)
• (Vill ej/orkar ej)



Time 4 Girls (T4G)

• Initiativ av tjejer som praktiserade
under sommaren 2020

• Träffar varje onsdag

• Syfte:
• Bidra till ökad trygghet
• Ökat föreningsengagemang
• Stötta unga tjejer till att förverkliga sina

drömmar



Blå – Ja/Har varit
Gul – Nej

Mörk – Tjejer
Ljus – Killar

Ljusast - Annat



Brist på 
mötesplatser 
för unga



Mötesplats: Folkets park

A: Vilka platser i närområdet lämpar sig för aktiviteter?
B: När du är ute, vart hänger du?

Möllevången Johannes Sofielund Rådmansvång
en

A 41 (35%) 1 (7%) 10 (7%) 10 (16%)

B 23 (18%) 0 2 (1%) 0

Tabell avser andel svar för Folkets park



”… En mysig park med skateramp, hoppkuddar, 
minigolf och massor av bra pickningplatser att 
vara på. Men framåt kvällen fylls parken av 
mer och mer gäng och alkoholister som gör 
det till en osäker plats.” 

– Kille, Rådmansvångensskolan



Mötesplats: Sofielunds fritidsgård 

A: Vilka platser i närområdet lämpar sig för aktiviteter?
B: När du är ute, vart hänger du?

Möllevången Johannes Sofielund Rådmansvång
en

A 0 0 25 (18%) 0

B 2 (1,5%) 0 5 (3,6%) 0

Tabell avser andel svar för Fritidsgården



Mötesplats: Sofiaparken

A: Vilka platser i närområdet lämpar sig för aktiviteter?
B: När du är ute, vart hänger du?

Möllevången Johannes Sofielund Rådmansvång
en

A 0 0 23 (17%) 0

B 0 0 2 (1%) 0

Tabell avser andel svar för Sofiaparken



Kontaktuppgifter:
Diana Barazi

diana.barazi@tifmalmo.se

Tack för er tid – frågor?

mailto:diana.barazi@tifmalmo.se
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