
Plan mot kränkande behandling, diskriminering  och
trakasserier

Arbete- och välfärdsförvaltningen

Kommunal vuxenutbildning
Svenska för invandrare (Sfi)

Främja, förebygg, upptäck och åtgärda

Planen visar skolans arbete för att motverka kränkande behandling av  elever.
Planen omfattar även aktiva insatser för att verka för elevers  lika rättigheter och
åtgärder för att motverka diskriminering,  trakasserier och sexuella trakasserier.

Planen bygger på skollagens kapitel 6

Sfi skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan
kränkande behandling inte förekommer.

Alla elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med
respekt. Arbetet för likabehandling är en del av skolans
värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla

elevers lika rättigheter och möjligheter - oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller  annan trosuppfattning,

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

och diskrimineringslagens kapitel 3

Planen gäller för kalenderåret 2022

Elever har varit delaktiga genom gruppintervjuer, enkät och diskussioner.
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1. Lagstiftningen
I skollagens kapitel 6 finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling. Varje skola
ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
Förebyggande åtgärder ska genomföras och en plan ska upprättas årligen.

Utdrag ur Skollagen, 6 kap

Ansvar för personalen
5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i
detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget.

Aktiva åtgärder
Målinriktat arbete
6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och
elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling
7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och
förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt  över
de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande  behandling av
barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som
avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året.  En redogörelse för
hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i  efterföljande års plan.

Utdrag ur Läroplanen, 1 kap

Förståelse och medmänsklighet
Vuxenutbildningen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till
diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas.
Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, öppen diskussion
och aktiva insatser.

I diskrimineringslagens kapitel 3 finns regler om aktiva åtgärder mot
diskriminering. Skolan har en skyldighet att aktivt arbeta med åtgärder riktade  mot de sju
diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
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sexuell läggning och ålder. Skyldigheten omfattar även att ha riktlinjer och rutiner för att
förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Arbete med aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande genom ett
fortlöpande arbete i fyra steg, undersöka, analysera, åtgärda samt utvärdera och följa
upp. I detta  arbete ingår även att ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner mot
trakasserier. Alla  delar av det fortlöpande arbetet ska dokumenteras. Samverkan ska ske
med dem som deltar i  utbildningen och anställda i verksamheten.

Det är inte bara undervisningen som omfattas av arbetet utan hela verksamheten. Det
handlar  om allt från till exempel pedagogiskt material, prov och betygsättning till studiemiljö,
raster och  utflykter. Skolresor, friluftsdagar och avslutningar omfattas också. Detta är bara
några exempel på delar som skolan behöver arbeta med. Utgångspunkten är att alla elever
ska kunna delta i all  verksamhet på likvärdiga villkor oavsett kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder.

2. Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Målsättningen med planen är att
- främja allas lika rättigheter
- vara ett konkret verktyg i arbetet för att förebygga och motverka
diskrimineringar, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling - visa att all
form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande  behandling tas på
allvar och åtgärdas snabbt.

En ny plan upprättas årligen. Planen finns tillgänglig på skolans hemsida.

3. Definitioner
Diskriminering
En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är
att någon missgynnas eller kränks, och detta har samband med någon av
de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller
indirekt.

På finns mer att läsa om diskrimineringsgrunder,
vad lagen säger och olika exempel.

Kränkning
Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen,
kränker elevers värdighet (Skolverkets Allmänna Råd). Kränkningar kan vara fysiska,
verbala, psykiska och/eller ske via sociala medier.

Trakasserier
Kränkningar kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna är trakasserier.
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons
värdighet.
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4. Organisatorisk ansvarsfördelning

Personalens handlingsplikt
Alla som arbetar i skolan har skyldighet att ingripa och/eller stoppa den/de som  kränker eller
trakasserar andra. Det är viktigt att skolans personal ingriper direkt då en elev upplever sig
ha blivit kränkt. Reagera genom att prata med den som kränker. Namnge handlingen som du
upplever som kränkande, kritisera handlingen och säg  vad som är önskvärt i fortsättningen.
Händelsen ska anmälas till rektor, som fattar  beslut om vidare åtgärder.

Utdrag ur Skollagen, 6 kap, 10§
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn  eller
en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En
förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig  ha
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig  att
anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta  de
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i  framtiden.

Elevens rättighet
Som elev på Sfi har du rätt att känna dig trygg och säker. För att skolans personal ska
kunna erbjuda detta behöver de veta hur du upplever din skola. Om du någon gång blir
utsatt för våld, hot, kränkande behandling eller diskriminering bör du snarast kontakta  någon
ur personalen som du känner förtroende för. Detta gäller också dig som känner  någon
annan elev som är utsatt. Om du känner dig kränkt av någon ur personalen ska  du anmäla
detta till rektor.

Verksamhetschef ansvarar för att

• skyndsamt följa upp av rektor anmälda fall av kränkningar och/eller trakasserier samt
anmäla, enligt delegeringsordningen, till Arbete- och välfärdsnämnden.

Rektor ansvarar för att

• Plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas varje år, hålls aktuell,
följs upp och finns på hemsidan.

• dokumentationen av händelser som kan betecknas som diskriminering eller  kränkande
behandling sker enligt gällande rutiner.

• stöd ges till elever som utsatts för diskriminerande eller kränkande behandling och att  stöd
ges till den som orsakat händelsen.

• Elevhälsan är delaktig i arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskrimineringar.

• kontakta och informera verksamhetschef vid samtliga fall av kränkningar och/eller
trakasserier.
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• orosanmälan sker enligt socialtjänstlagen 14 kap §1, när så krävs.

• kontakt med polis tas för samråd och att anmälan sker i de fall då incidenten faller  under
allmänt åtal.

Skolans medarbetare

• informerar eleverna samt arbetar aktivt och kontinuerligt med Plan mot diskriminering
och kränkande behandling.

• diskuterar med elever frågor som rör värdegrund, bemötande, kränkningar, trakasserier
och diskriminering.

• som får information om eller bevittnar en kränkande eller diskriminerande händelse
dokumenterar händelsen på avsedd blankett och informerar skyndsamt rektor.

• ansvarar för kontakter med eleven i samband med en kränkande eller  diskriminerande
händelse.

Arbetslaget/Kollegiet

• diskuterar, utvärderar och följer upp Plan mot diskriminering och kränkande
behandling.

Elevhälsan

• ger stöd och hjälp att hantera situationer i samband med en kränkande eller
diskriminerande händelse.

5. Mål för skolans värdegrundsarbete

De grundläggande värden som skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden
som vårt demokratiska samhälle vilar på.

Värdegrunden omfattar

∙ människolivets okränkbarhet
∙ individens frihet och integritet
∙ alla människors lika värde
∙ jämställdhet mellan könen
∙ solidaritet mellan människor

Dessa värden ska genomsyra verksamhetens alla delar. Alla medarbetare ska  främja
aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö.

Sfi ska vara en trygg och tillitsfull arbetsplats för alla, elever och personal. Den goda
arbetsmiljön ska bygga på ömsesidig respekt för allas lika värde och ett reellt
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inflytande. Alla elever ska ha goda möjligheter att lära och utvecklas.

2022 kommer arbetet mot diskriminering och kränkande behandling ha ett särskilt fokus på
hedersrelaterade frågor då detta identifierats av personalen som ett aktuellt fokusområde. I
kollegiala samtal under 2021 har det framkommit ett behov av att använda fler sätt att samla
in elevernas uppfattning om och upplevelse av arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling.

Ansvarig för genomförande: All personal på Sfi

Uppföljning och utvärdering ska ske:

dec 2022/jan 2023 ansvarig: Utvecklingsgruppen och Elevhälsan

6. Främjande och förebyggande arbete
6.1 Främjande arbete

Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för
likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka
för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till
att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där alla
elever känner sig trygga och utvecklas.

På Sfi uppnår vi detta genom

∙ tydligt ledarskap
∙ goda relationer
∙ tillåtande klimat
∙ samstämmighet i normer och värden
∙ hög delaktighet
∙ god kompetens
∙ stabil organisation

Under våren 2022 kommer kollegiet att arbeta fram olika sätt att ta del av elevernas
upplevelser av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Konkreta arbetssätt kommer att tas fram för att underlätta arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling.

Personalen kommer att ges möjlighet till samarbete och erfarenhetsutbyte i arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling med särskilt fokus på hedersrelaterade frågor.

Vid gruppgenomgångar lyfts arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck för att identifiera
eventuella  kränkningar/missförhållanden i grupperna.

Ansvarig för genomförande: All personal på Sfi
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Utvärdering och uppföljning ska ske:

dec 2022/jan 2023 ansvarig: Utvecklingsgruppen och Elevhälsan

6.2 Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling som finns i verksamheten.

Under 2022 ska verksamheten

● belysa och diskutera hedersrelaterade frågor samt andra frågor kopplade till  arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling i de teman som används i undervisningen på Sfi.

Ansvarig för genomförande: All personal på Sfi

Utvärdering och uppföljning ska ske:

dec 2022/jan 2023 ansvarig: Utvecklingsgruppen och Elevhälsan

7. Kartläggning av nuläget 

 

Under hösten 2021 erbjöds samtliga elever att få delta i gruppintervjuer för att få delge sina
tankar och upplevelser av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Grupperna
organiserades utifrån elevernas modersmål och tolk fanns med vid samtliga gruppintervjuer.
(bil.1) Eleverna på studieväg 2 och 3 ombads göra en digital enkät på resp.
modersmål.Svarsfrekvensen blev ca 44%. (bil.2) Med utgångspunkt i detta underlag har vi
dragit följande slutsatser. Av de intervjuade eleverna och de som besvarat enkäten trivs de
flesta av eleverna bra och känner sig trygga på sfi. De allra flesta elever känner sig väl
bemötta av både personal och elever och vet vem man ska vända sig
till om man känner sig kränkt. Det gäller dock inte alla elever varför
det goda arbetet måste fortsätta med oförminskad kraft och energi.

Kursutvärderingar

I samband med att elever avslutar en kurs ombeds de fylla i en kursutvärdering. En
utvärderingsfråga berör studiero i klassrummet. Under 2021 genomfördes 119
kursutvärderingar vid kursslut. Analysen visar på ett mycket gott resultat på denna fråga då i
stort sett alla elever känner studiero i klassrummet.
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Dokumentation av kränkningar

Antal ”anmälningar” 0

Ansvarig för genomförande: All personal på Sfi

Utvärdering och uppföljning ska ske:

dec 2022/jan 2023 ansvarig: Utvecklingsgruppen och Elevhälsan

8. Framtagande av planerna

∙ Planen är framtagen av Utvecklingsgruppen och Elevhälsan med utgångspunkt i de
resultat som framkommit genom kartläggningen.
∙ Samverkan har skett med elever i klassrumsdiskussioner och med personal vid  APT.

Ansvarig för genomförande: All personal på Sfi

Utvärdering och uppföljning ska ske:

dec 2022/jan 2023 ansvarig: Utvecklingsgruppen och Elevhälsan

9. Förankringsarbete
● Rektor informerar personal om planen och diskrimineringslagens innehåll.
● Pedagogerna informerar eleverna om diskrimineringslagens innehåll, vad  den

innebär samt förtydligar centrala begrepp. Till hjälp finns en Power Point tillgänglig på
Drive Sfi Kristianstad

● Information till eleverna om planen ges vid kursstart samt under kursens gång som
en del i undervisningen av respektive lärare.

● Aktuell plan finns på skolans hemsida

Ansvarig för genomförande: All personal på Sfi

Utvärdering och uppföljning ska ske:

dec 2022/jan 2023 ansvarig: Rektor

10. Utvärdering
Föregående års plan

Utvärdering av föregående års åtgärder:

6.1 Främjande:

Under våren 2021 skedde större delen av undervisningen på distans på grund av rådande
pandemi. From augusti återgick vi till undervisning på plats och det främjande arbetet kunde
återupptas med samtal och genomgång av planen mot diskriminering och kränkande
behandling.

Kurator har samarbetat med lärare vid förfrågan och varit med och pratat om frågor gällande
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sfi:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling ute några klasser.

Kurator i samarbete med förstelärarna har genomfört kompetensutveckling med personalen i
frågor som rör hedersrelaterade frågor.

Pedagogerna har avsatt tid för samtal kring frågor om likabehandling. På studieväg 1
organiserades en gemensam genomgång av planen mot diskriminering och kränkande
behandling. Eleverna delades upp i språkgrupper och tolkar fanns tillgängliga på samtliga
språk.

En viktig del i det främjande arbetet har varit tillgång till och möjlighet att samarbeta med
våra språkstödjare och studiehandledare.

Utvecklingsgruppen har fattat beslut om att föra in arbetet mot hedersrelaterade frågor i det
systematiska kvalitetsarbetets årshjul.

6.2 Förebyggande:

Kurator har erbjudit stöd till både elever och personal som har uttryckt behov av samtal.

Personal på Sfi deltog i utvärderingen.

Ansvariga: Elevhälsan

Innevarande års plan

Innevarande års plan har som målsättning att under vårterminen ta fram olika sätt att få fram
elevernas synpunkter på och upplevelser av arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling.

Innevarande års åtgärder och insatser kommer att utvärderas med hjälp av framtagna
sätten. Utvärderingarna kommer att ske under september/oktober.

Ansvariga: Utvecklingsgruppen och Elevhälsan

11. Kompetens

Medarbetarnas kompetens kring hur ett målinriktat arbete för att förebygga  kränkningar,
diskriminering och trakasserier bedrivs hålls uppdaterad enligt följande:

Personalen kommer att delta i en digital fortbildning kring hedersrelaterat våld och förtryck
under våren 2022.

Vid planering av gemensamma kompetensutvecklingsdagar och arbetsplatsträffar beaktas
personalens behov av kompetensutbildning inom området.
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Ansvariga för genomförande: Skolledningen

Utvärdering och uppföljning ska ske:

dec 2022/jan 2023 ansvarig: Rektor

12. Arbetsgång

När elev kränker, hotar eller misshandlar elev och när personal eller annan vuxen  kränker,
hotar eller misshandlar elev.

Utdrag ur Skollagen, kap 6
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling .10 § En lärare,
förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att
anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna
kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas
för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i
diskrimineringslagen (2008:567).

När någon får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller  annan
kränkande behandling ska hen omedelbart reagera/agera beroende av  situationen på
lämpligt sätt. Händelsen ska därefter snarast rapporteras på blanketten  ”Dokumentation -
diskriminering och trakasserier/kränkande behandling” (se kap 13) till  ansvarig rektor.
Dokumentationen diarieförs och förvaras hos rektor.

En utredning görs av rektor. Utredningen ska belysa vad som inträffat och omfatta både  den
som blivit utsatt och den eller de som kan ha utfört kränkningen. Vid varje enskilt fall  görs en
bedömning om hur allvarlig kränkningen är och om anmälan till andra  myndigheter bör
göras.

Om personal eller rektor misstänks för trakasserier eller annan kränkande behandling  av en
elev ska rektor eller verksamhetschefen för UoA ansvara för utredningen.

Händelser som strider mot svensk lagstiftning polisanmäls av den som är utsatt  och/eller av
rektor.

Ansvariga för genomförande: All personal på SFI

Utvärdering och uppföljning ska ske:

dec 2020/jan 2021 ansvarig: Utvecklingsgruppen och Elevhälsan

11
Ansvariga för planen: Ann-Sofi Ericson och Martina Sjöström



13.Dokumentation - diskriminering och trakasserier/kränkande behandling
Datum för händelsen Plats (hus, sal mm)

Namn Personnummer

Adress Postnr och ort

Telefon dag/kväll E-postadress

Beskrivning av händelseförloppet samt orsak till det inträffade

Diskrimineringsgrund Kränkande behandling

Följande åtgärder vidtas för att förhindra att liknande händelser inträffar igen (fylls i av rektor):  Uppföljning

sker Flexit anmält Datum:

…………………………………………………… …………………………………
…………………………………. Underskrift informationslämnare Ort Datum

…………………………………………………… …………………………………
…………………………………. Underskrift rektor Ort Datum

12
Ansvariga för planen: Ann-Sofi Ericson och Martina Sjöström



14. Checklista

det framgår tydligt om planen gäller verksamhetsår eller kalenderår ☐

planen är daterad och vem som ansvarar framgår ☐

resultat av tidigare utvärderingar har vägts in i framtagande av innevarande plan ☐

planen är upprättad i samverkan med elever ☐

planen är upprättad i samverkan med pedagogisk personal och skolledning ☐ elevhälsan

har varit delaktig (skola) ☐ en

kartläggning är gjord på individ-.grupp och organisationsnivå ☐

den fysiska miljön är beaktad ☐

hur medarbetarnas kompetens ska hållas uppdaterad finns beskrivet ☐

arbetet sker med aktiva åtgärder genom fyra steg: ☐

undersöka,
analysera
åtgärda
utvärderas och följs upp

det fortlöpande arbetet dokumenteras ☐

främjande insatser finns beskrivna ☐

förebyggande insatser finns beskrivna ☐

en kartläggning av nuläget är gjord ☐

rutin för anmälan till rektor finns och följs ☐

rutin för anmälan till skolchef/verksamhetschef finns och följs ☐

planen finns på verksamhetens hemsida ☐
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Bilaga 1.

Resultat av djupintervjuer genomförda på sfi studieväg 1 under
september-oktober 2021

Metod 
Som en del i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling och det systematiska kvalitetsarbetet
på sfi har elevhälsan, kurator och speciallärare, genomfört intervjuer med samtliga elever på studieväg 1
under september/oktober 2021. Syftet har varit att fånga upp elevernas uppfattningar och tankar kring
likabehandlingsarbetet på sfi. Vi har genomfört djupintervjuer med elever ur följande språkgrupper:
albanska, arabiska, badinani, dari, pashto, somaliska, sorani, swahili, thai och tigrinja. Studiehandledare
eller telefontolk har hjälpt till med tolkning under intervjuerna. Samtliga elever på studieväg 1 har
erbjudits att delta. Intervjuerna har varit ca 60 minuter långa.

Tidigare år har intervjuerna genomförts könsuppdelade. Hösten 2021 valde vi att ha grupperna
blandade med tanke på att jämställdhet varit ett av våra prioriterade mål. Uppdelningen i språkgrupper
behölls. Tidigare år har vi, kurator och speciallärare, deltagit i samtliga intervjuer båda två och alternerat
mellan uppgifterna som samtalsledare respektive sekreterare. I år delade vi upp grupperna mellan oss
och fick därmed både leda samtalen och anteckna elevernas svar. Intervjugrupperna har bestått av 1 till
15 elever. Samma intervjumall har använts som vid intervjutillfällena 2018 och 2020. Vi har utgått från
frågorna i den enkät som eleverna på studieväg 2 och 3 får besvara, men omformulerat frågorna för att
inbjuda till samtal och reflektion.

Resultat
Vi har valt att presentera resultatet av intervjuerna genom sammanfattningar från samtalen i de olika
grupperna samt med några citat från eleverna. 

Har ni pratat om likabehandling i klassrummet? Hur?
I stort sett samtliga intervjuade elever var bekanta med skolans arbete mot diskriminering och
kränkande behandling. 

“Bra att alla får vara med på intervjuerna i år.”

Åtskilliga elever refererade till den gemensamma satsning som gjordes onsdagen den 22 september då
lärarna på studieväg 1 hade organiserat språkvis genomgång av planen mot diskriminering och
kränkande behandling.

Har du känt dig kränkt och/eller trakasserad på sfi (på vilket sätt? av vem?)
Vad skulle du göra om du kände dig kränkt och/eller trakasserad?
Ingen elev ansåg sig ha blivit kränkt eller trakasserad och de var väl förtrogna med arbetsgången om
det skulle inträffa. Många påtalade att de är vuxna människor och vana vid att lösa olika typer av
konflikter. De menade att först försöker man lösa problemet själv. Om det inte lyckas ber man läraren
om hjälp och i sista hand går man till rektor. En elev svarade att hen skulle slå till den person som
kränkte. Samtliga i gruppen reagerade mycket starkt och sa att det är inte tillåtet i Sverige. 

“Min lärare blir ofta arg, men jag vet att det är för elevernas bästa”.

“Min lärare rev sönder mitt test, men hen förklarade sen att det var för att jag fuskade. Nu förstår
jag att det är inte ett bra sätt att lära sig”. 
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Hur blir du behandlad av lärarna och övrig personal på SFI?
Det genomgående svaret i grupperna är att man känner sig respekterad av personalen  på sfi. 

En elev påtalade att det finns lärare som inte hälsar och det känns inte bra. Samtidigt sa eleven att det
nog är lärarens personlighet och att människor är olika. 

Hur blir du behandlad av de andra eleverna på sfi?
I flera grupper påtalades det att de arabisktalande eleverna tar över och får mer hjälp än elever med
annat modersmål. 

“Vi lämnar våra barn för att komma hit och lära oss svenska och så får vi sitta och vänta och
lyssna på arabiska större delen av tiden. “

Vad innebär trygghet för dig?
Vad är det som gör att du känner så?
I flera av intervjugrupperna menar man att trygghet och respekt hör ihop, när man känner sig
respekterad så känner man sig även trygg. 

 “Jag kan lämna plånbok, mobil och kläder på min plats under rasten.”

Vad innebär jämställdhet för dig?
Hur är det på sfi, behandlas du jämställt av lärarna och övrig personal?
Här på sfi tycker eleverna att de blir jämställt behandlade. I vissa intervjugrupper uttrycker kvinnorna att
männen från deras hemländer har kvar samma värderingar i hemmet även efter flytten till Sverige. I en
grupp bestående av enbart kvinnor säger de att männen är missnöjda. Männen tycker att deras makt
och inflytande har minskat kraftigt efter flytten till Sverige. En kvinna säger att hennes man tycker att i
Sverige har kvinnorna männen som slavar. 

Hur tycker du att eleverna på SFI behandlas utifrån :
Kön
Ålder
Etnisk tillhörighet
Religion och trosuppfattning
Sexuell läggning
Funktionsvariation
Könsidentitet

Intervjugrupperna är medvetna om diskrimineringsgrunderna. Generellt menar man att alla behandlas
lika på sfi. I flera intervjugrupper säger man att det är stor skillnad mellan hemländernas syn på
diskrimineringsgrunderna och hur det ser ut i Sverige.
 Osäkerhet och genans noteras i vissa grupper vid samtal om sexuell läggning och könsidentitet. En
elev menar att homosexualitet inte förekommer i hens hemland men att man har sett det i Sverige. I en
annan grupp ses det som självklart att man ska få leva sitt liv som man vill:

“Vi har vänner som lever som homosexuella/könsöverskridande och det är inget märkligt med
det. Vi behandlar alla lika, det är deras privatliv! “

Avslutningsvis frågade vi eleverna hur det var att bli intervjuad i en blandad grupp med både män och
kvinnor. 

“Varför inte, det blir bra samtal.”
“Frågorna berör alla oavsett kön”. 
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Flera elever är positiva till att de fått möjlighet att prata om dessa frågor och att likabehandling är ett
återkommande inslag i undervisningen. 

Reflektion 
Genom att släppa könsuppdelningen vid sammansättning av intervjugrupper och vända oss till samtliga
elever på studieväg 1 har vi fått ta del av fler elevers tankar och åsikter än tidigare år. Detta har varit
positivt då fler elever har fått möjlighet att göra sin röst hörd. Vi har fått mycket positiv respons av såväl
lärare som elever på studieväg 1 över möjligheten att fler elever fått möjlighet att delta i intervjuerna. Vi
noterar dock att beroende på gruppsammansättningen så påverkas svaren, bland annat beroende på
könsfördelning och gruppstorlek. I en av de daritalande grupperna blev detta mycket tydligt. Gruppen
bestod av två män och fyra kvinnor. Då ordet var fritt var svarsordningen underförstådd mellan eleverna.
Den äldste mannen svarade först, sen den yngre mannen och därefter kvinnorna i tur och ordning
beroende på ålder. Den yngsta kvinnan satt mycket tyst och tittade ner i knät. Vid de tillfällen då ordet
fördelades av samtalsledaren svarade eleverna oavsett ålder och kön.

I en annan intervjugrupp bestående av enbart kvinnliga elever talades det mycket om jämställdhet och
hur männen från deras hemländer fortfarande efter flytten till Sverige levde efter uppfattningen att
mannen var överordnad kvinnan. Denna typ av diskussioner förekom inte i blandade grupper.

Vi noterar en viss skillnad mellan hur arabisktalande elever och elever med minoritetsspråk uttrycker sig
kring undervisningen. I de arabisktalande grupperna är man generellt mycket positiv till sina studier på
sfi. I minoritetsgrupperna påtalar man att de arabisktalande tar mycket tid och plats i klassrummen.

I arbetet med att sammanställa minnesanteckningarna från intervjuerna kan vi notera att våra respektive
yrken fått ett visst genomslag. I kuratorns anteckningar finns många tankar och citat som rör trygghet
medan det i speciallärarens anteckningar finns fler noteringar som rör undervisningen. Är det så att
eleverna förknippar oss med våra olika roller och därför har svarat olika beroende på frågeställaren eller
beror det på att en kurator och en speciallärare med sina respektive uppdrag fokuserar på olika resultat
och därmed formulerar och betonar olika saker under en intervju? 

Liksom föregående år kan vi konstatera att vi fått vara med om givande samtal. Det känns både
meningsfullt och viktigt att samtala med eleverna om dessa frågor. Det har blivit många intressanta
samtal som rört religion, traditioner och kulturella skillnader mellan elevernas hemländer och jämförelser
de gör med situationen i Sverige. I vissa grupper har vi fått vara extra tydliga med vad som är lag och
vad som är kulturella seder. Vi ser dessa intervjuer som en viktig del i skolans uppdrag att arbeta mot
diskriminering och kränkande behandling.

16
Ansvariga för planen: Ann-Sofi Ericson och Martina Sjöström



Bilaga 2.

LIKABEHANDLINGSENKÄT SFI KRISTIANSTAD                       
Resultat 2021: 107 enkätsvar = 44% av eleverna (93 dag och 14 kväll) 

Totalt
%
totalt

1. Hur länge har du läst på SFI Kristianstad?

0-3 mån 10 9%

3-6 mån 15 14%

6-12 mån 19 18%

12-24 mån 32 30%
mer än 24
mån 31 29%

Totalt antal 107 100%

2. Jag
är:

man 40 37%

kvinna 67 63%

övrigt 0 0%

Totalt antal
10

7
100

%

3.
Ålder

under 20 år 1 1%

20-40 år 61 57%

41-60 år 43 40%

över 60 år 2 2%

Totalt antal
10

7
100

%

4. Jag känner till att skolan har en likabehand-

lingsplan ja
10

1 94%

nej 6 6%

Totalt antal
10

7
100

%

5. Jag vet var jag ska vända mig om jag

känner mig kränkt och/eller trakasserad. ja 94 88%

nej 13 12%

Totalt antal
10

7
100

%
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6. Jag har känt mig kränkt/trakasserad i skolan.

ja 9 8%

nej 98 92%

Totalt antal
10

7
100

%

7. Lärarna respekterar mig Lärarna respekterar mig:

1 1 1% medelvärde:
4.9

0

2 0 0% % mellan 1-3: 3%

3 2 2%

4 3 3%

5
10

1 94%

Totalt antal
10

7
100

%

8. De andra eleverna respekterar mig De andra eleverna respekterar mig

1 1 1% medelvärde:
4.7

0

2 1 1% % mellan 1-3: 8%

3 7 7%

4 11 10%

5 87 81%

Totalt antal
10

7
100

%

9. Jag trivs i skolan
Jag trivs i
skolan

1 1 1% medelvärde:
4.6

9

2 3 3% % mellan 1-3: 8%

3 5 5%

4 10 9%

5 88 82%

Totalt antal
10

7
100

%
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10. Jag känner mig trygg i
skolan.

Jag känner mig trygg i
skolan.

1 2 2% medelvärde:
4.7

4

2 0 0% % mellan 1-3: 7%

3 6 6%

4 8 7%

5 91 85%

Totalt antal
10

7
100

%

11. Alla behandlas lika i skolan oavsett: Alla behandlas lika i skolan oavsett:

kön 1 2 2%

2 0 0% kön

3 4 4% medelvärde:
4.7

9

4 6 6% % mellan 1-3: 6%

5 95 89%

Totalt antal
10

7
100

%

12. Alla behandlas lika i skolan oavsett:

etnisk tillhörighet 1 2 2%

2 0 0%
etnisk
tillhörighet

3 7 7% medelvärde:
4.7

4

4 6 6% % mellan 1-3: 8%

5 92 86%

Totalt antal
10

7
100

%

13. Alla behandlas lika i skolan oavsett:

religion och trosuppfattning 1 1 1%

2 0 0% religion och trosuppfattning

3 7 7% medelvärde:
4.7

7

4 7 7% % mellan 1-3: 7%

5 92 86%

Totalt antal
10

7
100

%

19
Ansvariga för planen: Ann-Sofi Ericson och Martina Sjöström



14. Alla behandlas lika i skolan oavsett:

sexuell läggning 1 1 1%

2 2 2%
sexuell
läggning

3 5 5% medelvärde:
4.7

4

4 8 7% % mellan 1-3: 7%

5 91 85%

Totalt antal
10

7
100

%

15. Alla behandlas lika i skolan oavsett:

könsidentitet 1 1 1%

2 2 2% könsidentitet

3 4 4% medelvärde:
4.7

7

4 7 7%
% mellan
1-3: 7%

5 93 87%

Totalt antal
10

7
100

%

16. Alla behandlas lika i skolan oavsett:

funktionsförmåga 1 2 2%

2 1 1%
funktionsförmåg
a

3 4 4% medelvärde:
4.7

2

4 11 10% % mellan 1-3: 7%

5 89 83%

Totalt antal
10

7
100

%

17. Alla behandlas lika i skolan oavsett:

ålder 1 3 3%

2 0 0% ålder

3 3 3% medelvärde:
4.7

9

4 4 4%
% mellan
1-3: 6%

5 97 91%

Totalt antal
10

7
100

%

            

20
Ansvariga för planen: Ann-Sofi Ericson och Martina Sjöström


