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Till den som genomför enkäten
Den här enkäten kan fungera som utgångspunkt för skolans jämställdhetsplanering. Skolan kan bearbeta frågorna så att de bättre svarar mot de egna behoven
eller använda endast en del av dem. Enkäten kan genomföras även om man har
haft en jämställdhetsdiskussion med eleverna eller så kan enkäten användas som
grund för diskussionen. Innan eleverna fyller i enkäten kan läraren gå igenom
de begrepp som finns i den.
Till den som svarar på enkäten
Hej!
Flickor och pojkar behandlas inte alltid jämställt i skolan. Kanske du har lagt
märke till missförhållanden som du skulle vilja ändra på. Svara noggrant på
frågorna så kan vi göra vår skola mer rättvis.
A Grundläggande information om respondenten
Kön
Klass

a) pojke
a) 7

b) flicka
b) 8

c) annat
c) 9

d) jag vill inte svara

B Trivsel, trygghet och skolans verksamhetskultur
Ja
B.1

Kommer du gärna till skolan?

B.2

Känner du dig trygg i skolan?

B.3

Kan du vända dig till läraren om du har bekymmer i skolan?

B.4

I skolan får alla vara sig själva och uttrycka sitt kön på vilket sätt de vill oberoende av om man är flicka, pojke eller av annat kön.

Nej

Öppet svar
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C Undervisning och handledning
Svara på följande påståenden. Har du under det senaste året upplevt att
Ja
C.1

elevens kön påverkar hur eleven bemöts av läraren.

C.2

elevens kön påverkar bedömningen av studieprestationerna.

C.3

lärarna ställer olika krav beroende på elevens kön.

C.4

alla uppmuntras lika mycket, oberoende av kön.

C.5

lärarna låter flickor uttrycka sin åsikter på lektionerna.

C.6

lärarna låter pojkar uttrycka sin åsikter på lektionerna.

C.7

pojkar uppmuntras att välja sådana läroämnen som intresserar dem själva.

C.8

flickor uppmuntras att välja sådana läroämnen som intresserar dem själva.

C.9

pojkar uppmuntras att bekanta sig också med sådana yrken som traditionellt
domineras av kvinnor.

Nej

C.10 flickor uppmuntras att bekanta sig också med sådana yrken som traditionellt
domineras av män.
Öppet svar

D Läroböcker och annat undervisningsmaterial
Innehåller läroböckerna eller det övriga undervisningsmaterialet
Ja
D.1

texter eller bilder som följer traditionella uppfattningar om kön?

D.2

texter eller bilder som bryter de traditionella uppfattningarna om kön?

D.3

exempel på könsminoriteter och sexuella minoriteter samt regnbågsfamiljer?
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Nej

Öppet svar

E Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i skolan
Har du under det senaste året upplevt eller observerat...

E.1

otrevliga kommentarer eller skällsord som hör samman med kroppen eller
sexualiteten?

E.2

kränkande, snuskigt eller fräckt prat?

E.3

bilder eller poster i sociala medier som du upplevt som kränkande eller otrevliga?

E.4

osakliga meddelanden eller telefonsamtal som du upplevde som otrevliga?

E.5

närmanden eller fysisk beröring som du upplevde som obehagliga eller otrevliga?

E.6

sexuella förslag som du upplevde som otrevliga eller obehagliga?

E.7

annat som du upplevt som trakasserier på grund av kön eller som sexuella
trakasserier?

Ja

Nej

Ja

Nej

Om du svarade ”ja” på någon av frågorna i punkt E

E.8

Riktades trakasserierna mot dig?

E.9

Sa du åt den person som trakasserade dig att sluta med det otrevliga eller
obehagliga beteendet?

E.10 Berättade du om trakasserierna för någon i skolans personal?
E.11 Var det en annan elev som trakasserade dig?
E.12 Var det någon i skolans personal som trakasserade dig?
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Om du berättade om trakasserierna för någon i skolans personal
Ja

Nej

Ja

Nej

E.13 Vidtog skolan tillräckliga åtgärder för att utreda saken?
E.14 Fortsatte trakasserierna?
Har du själv under det senaste året i skolan...

E.15 gjort dig skyldig till sådana handlingar som nämns i punkt E.1 –E.7?
Öppet svar ( Här kan du berätta mer om trakasserierna. Om du inte har berättat för någon i skolans personal om att du utsatts för trakasserier kan du här
berätta varför du inte sagt något. Du kan också skriva ditt namn och din klass
om du vill att man tar kontakt med dig angående trakasserierna.)

F Annat
Ja
F.1

Har du fått tillräckligt med information om jämställdhet i din skola?

F.2

Har du upplevt nackdelar på grund av ditt kön i skolan?

F.3

Skulle du bete dig på annat sätt i skolan om du var av annat kön?

F.4

Är din skola jämställd?

Nej

I vår skola genomförs jämställdhet på ett bra/dåligt sätt av följande
orsaker
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Vad skulle du vilja ändra på i skolan för att öka jämställdheten?

Hurdan är en jämställd skola?
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