
Enkät om likabehandling och jämställdhet för 

studerande på andra stadiet 2018



• På enkäten svarade sammanlagt 2949 studerande på andra 

stadiet. 

På enkäten svarade: 

Målet med yrkesutbildningen

Antalet personer som svarade på

enkäten

Lukio 2173

Ammatillinen koulutus 775



Varje helhet består av flera 

påståenden!



Hur lärarna och personalen förhåller sig till varandra 

Alla = 

yrkesutbildning + 

gymnasieutbildning



Hur de studerande förhåller sig till varandra 

Alla = 

yrkesutbildning + 

gymnasieutbildning



Tillgänglighet och tillgång till tjänster 

Alla = 

yrkesutbildning + 

gymnasieutbildning



Likabehandlingsenkäten i den grundläggande 

utbildningen 2018



årskurs 1–4 

3,60

3,67

2,97

3,19

3,48

3,56

3,72

3,76

3,63

3,77

3,66

3,71

2,94

3,19

3,49

3,59

3,77

3,80

3,68

3,77

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

1. De vuxna i skolan behandlar mig rättvist.

2. Jag får hjälp på lektionerna om jag behöver det.

3. Jag kan själv bestämma om vissa saker i skolan
(t.ex. arbetsmetoder, material och hur mycket tid jag…

4. Jag kan säga min åsikt om sådant som händer i
skolan och lärarna lyssnar på mig.

5. I skolan kan jag på många olika sätt visa vad jag
kan.

6. Läraren berättar på ett rättvist sätt vad och hur jag
har lärt mig.

7. Jag blir inte retad på grund av min hudfärg eller
kultur.

8. Jag blir inte retad för min religion eller övertygelse.

9. Jag blir inte retad om jag är annorlunda än andra
(t.ex. utseende, sjukdom, saker jag gillar och hobbyer).

10. Sådant som har med elevernas hälsa att göra (t.ex.
allergier och handikapp) tas i beaktande i min skola.

2018 2016



årskurs 5–9 

3,29

3,54

3,09

2,80

2,74

3,10

3,24

3,64

3,37

3,58

3,16

2,84

2,84

3,18

3,30

3,68

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

1. Skolans personal behandlar mig rättvist.

2. På lektionerna får jag hjälp om jag behöver det.

3. I skolan används mångsidiga arbetsmetoder.

4. Jag kan själv bestämma om vissa saker i skolan (t.ex. arbetsmetoder,
material och hur mycket tid jag använder för mina uppgifter).

5. Jag kan påverka gemensamma saker i min skola.

6. I skolan kan jag på många olika sätt visa vad jag kan.

7. Jag får rättvis respons på det jag har lärt mig.

8. Jag blir inte retad i skolan på grund av min etniska bakgrund eller
kulturella bakgrund.

2018 2016



årskurs 5–9 

3,27

3,48

3,42

3,50

3,22

3,19

3,41

3,57

3,34

3,51

3,50

3,59

3,32

3,16

3,49

3,62

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

9. I min skola förhåller vi oss positivt till den kulturella mångfalden.

10. Om jag vill kan jag uttrycka min egen tro eller det att jag inte är
troende.

11. Jag blir inte retad om jag är annorlunda än andra (t.ex. utseende,
sjukdom, saker jag gillar, hobbyer).

12. Sådant som har med elevernas hälsa att göra (t.ex. allergier och
handikapp) tas i beaktande i min skola.

13. I skolan förväntas jag inte bete mig enligt de traditionella könsrollerna.

14. I skolan kan jag ge uttryck för min sexuella läggning om jag vill.

15. Jag har inte blivit sexuellt kränkt i skolan (t.ex. genom glåpord,
kommentarer eller att ha blivit fotograferad).

16. Jag har inte upplevt sexuella trakasserier i form av beröring i skolan.

2018 2016


