Enkätfrågor – Brukarundersökningen 2019
För att stämma överens med undersökningens syfte – att vara ett underlag i det systematiska
kvalitetsarbetet – har en översyn av enkätfrågorna genomförts och i vissa fall formulerats om. Nedan
visas enkätfrågorna för 2019 och hur jämförbara frågor formulerats tidigare år:
Frågor grundskolan åk. 3 2019
Kunskaper och lärande
Mina lärare är bra på att undervisa.
Jag får stöd och hjälp i skolan om jag behöver det.
Mina lärare tror att jag kan utvecklas och lära mig
mer.
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill.
Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig
mer.
Bedömning & betyg
Jag får tydlig återkoppling om hur det går för mig i
skolarbetet.
Trygghet och studiero
Det är studiero på lektionerna så att jag kan
koncentrera mig.
Jag känner mig trygg i skolan.
I min skola respekterar elever och vuxna varandra.
Det är en bra stämning på skolan.
Normer och värden
Skolan ger killar och tjejer samma förutsättningar.
Skolan har ett bra sätt att arbeta för att motverka
diskriminering och kränkande behandling.
Har du själv blivit utsatt för kränkande behandling
under det senaste året i skolan?

Jämförbara frågor 2017 och 2018

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag
behöver det.

Oförändrad
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära
mig mer.

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet.

Jag har studiero i skolan.
Oförändrad

Skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar.
De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa.
Har du själv blivit mobbad/kränkt under det senaste
året i skolan?

Ansvar och inflytande
Jag får vara med och påverka hur jag/vi arbetar
under lektionerna.
Jag tar ansvar för mitt skolarbete.

Oförändrad

Helhetsomdöme
Jag tycker att jag går i en bra skola.
Jag kan rekommendera min skola.

Oförändrad
Jag kan rekommendera min skola till en kompis.

Frågor grundskolan åk. 6 2019

Jämförbara frågor 2017 och 2018 (åk. 5)

Kunskaper och lärande
Mina lärare är bra på att undervisa.
Jag får stöd och hjälp i skolan om jag behöver det.

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag
behöver det.

Mina lärare tror att jag kan utvecklas och lära mig
mer.
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill.
Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig
mer.
Bedömning & betyg
Jag får tydlig återkoppling om hur det går för mig i
skolarbetet.
Jag förstår vad som krävs för att uppnå de olika
betygen.
Trygghet och studiero
Det är studiero på lektionerna så att jag kan
koncentrera mig.
Jag känner mig trygg i skolan.
I min skola respekterar elever och vuxna varandra
Det är en bra stämning på skolan.
Normer och värden
Skolan ger alla elever likvärdiga förutsättningar,
oavsett könsidentitet.
Skolan har ett bra sätt att arbeta för att motverka
diskriminering och kränkande behandling.
Har du själv blivit utsatt för kränkande behandling
under det senaste året i skolan?

Oförändrad
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära
mig mer.

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet.

Jag har studiero i skolan.
Oförändrad

Skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar.
De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa.
Har du själv blivit mobbad/kränkt under det senaste
året i skolan?

Ansvar och inflytande
Jag får vara med och påverka hur jag/vi arbetar
under lektionerna.
Jag tar ansvar för mitt skolarbete.

Oförändrad

Helhetsomdöme
Jag tycker att jag går i en bra skola.
Jag kan rekommendera min skola.

Oförändrad
Jag kan rekommendera min skola till en kompis.

Frågor grundskolan åk. 8 2019

Jämförbara frågor 2017 och 2018

Kunskaper och lärande
Mina lärare är bra på att undervisa.
Jag får stöd och hjälp i skolan om jag behöver det.
Mina lärare tror att jag kan utvecklas och lära mig
mer.
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill.
Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig
mer.
Bedömning & betyg
Jag får tydlig återkoppling om hur det går för mig i
skolarbetet.
Jag förstår vad som krävs för att uppnå de olika
betygen.

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag
behöver det.

Oförändrad
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära
mig mer.

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet.
Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i
de olika ämnena.

Trygghet och studiero
Det är studiero på lektionerna så att jag kan
koncentrera mig.
Jag känner mig trygg i skolan.
I min skola respekterar elever och vuxna varandra.
Det är en bra stämning på skolan.
Normer och värden
Skolan ger alla elever likvärdiga förutsättningar,
oavsett könsidentitet.
Skolan har ett bra sätt att arbeta för att motverka
diskriminering och kränkande behandling.
Har du själv blivit utsatt för kränkande behandling
under det senaste året i skolan?

Jag har studiero i skolan.
Oförändrad

Skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar.
De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa.
Har du själv blivit mobbad/kränkt under det senaste
året i skolan?

Ansvar och inflytande
Jag får vara med och påverka hur jag/vi arbetar
under lektionerna.
Jag tar ansvar för mitt skolarbete.

Oförändrad

Helhetsomdöme
Jag tycker att jag går i en bra skola.
Jag kan rekommendera min skola.

Oförändrad
Jag kan rekommendera min skola till en kompis.

Frågor förskolan 2019

Jämförbara frågor 2017 och 2018

Utveckling och lärande
Jag upplever att undervisningen på förskolan
stimulerar mitt barn till utveckling och lärande.
Jag får information om mitt barns utveckling och
lärande.
Jag uppfattar att förskolan arbetar med barnens
delaktighet och inflytande.
Jag upplever att mitt barn får det stöd som behövs i
förskolan.
Trygghet och trivsel
Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan.
Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på
förskolan.
Jag upplever att personalen bemöter mitt barn på
ett respektfullt sätt.
Normer och värden
Jag upplever att förskolan arbetar aktivt för att
motverka könsmönster som begränsar barnens
utveckling, val och lärande.
Jag är nöjd med förskolans arbete med att motverka
diskriminering och kränkande behandling.
Förskola och hem
Jag tycker att den information som finns om
förskolans mål och innehåll är bra.

Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande på
förskolan.

Mitt barn får det stöd som behövs.

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan.
Personalen bemöter mitt barn med respekt.

På mitt barns förskola ges pojkar och flickor samma
förutsättningar.

Informationen om verksamhetens innehåll är bra.

Jag upplever att jag har en förtroendefull kontakt
med personalen på förskolan.
Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i
verksamheten (genom t.ex. utvecklingssamtal,
föräldramöten, samråd eller liknande).
Helhetsomdöme
Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns
förskola.
Jag kan rekommendera mitt barns förskola.

Frågor pedagogisk omsorg 2019
Utveckling och lärande
Jag upplever att undervisningen i verksamheten
stimulerar mitt barn till utveckling och lärande.
Jag får information om mitt barns utveckling och
lärande.
Jag uppfattar att verksamheten arbetar med barnens
delaktighet och inflytande.
Jag upplever att mitt barn får det stöd som behövs i
verksamheten.
Trygghet och trivsel
Jag upplever att mitt barn trivs i verksamheten.
Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt i
verksamheten.
Jag upplever att personalen bemöter mitt barn på
ett respektfullt sätt.
Normer och värden
Jag upplever att verksamheten arbetar aktivt för att
motverka könsmönster som begränsar barnens
utveckling, val och lärande.
Jag är nöjd med verksamhetens arbete med att
motverka diskriminering och kränkande behandling.
Samverkan med hemmet
Jag tycker att den information som finns om
verksamhetens mål och innehåll är bra.
Jag upplever att jag har en förtroendefull kontakt
med personalen i verksamheten.
Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i
verksamheten (genom t.ex. utvecklingssamtal,
föräldramöten, samråd eller liknande).
Helhetsomdöme
Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns
pedagogiska omsorg.
Jag kan rekommendera mitt barns pedagogiska
omsorg.

Jag är nöjd med hur jag bemöts när jag är i kontakt
med förskolan.

Oförändrad
Oförändrad

Jämförbara frågor 2017 och 2018
Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande i den
pedagogiska omsorgen.

Mitt barn får det stöd som behövs.

Mitt barn känner sig tryggt i den pedagogiska
omsorgen.
Personalen bemöter mitt barn med respekt.

Personalen ger pojkar och flickor samma
förutsättningar.

Informationen om verksamhetens innehåll är bra.
Jag är nöjd med hur jag bemöts när jag är i kontakt
med den pedagogiska omsorgen.

Oförändrad
Oförändrad

Frågor grundsärskolan 2019
Kunskaper och lärande
Jag upplever att mitt barn får det stöd som behövs i
skolan.
Jag upplever att undervisningen i skolan motiverar
mitt barn att vilja lära sig mer.
Jag får information om mitt barns
kunskapsutveckling.

Trygghet, normer och värden
Jag upplever att mitt barn är tryggt i skolan.
Jag upplever att personalen bemöter mitt barn på
ett respektfullt sätt.
Jag upplever att det är en bra stämning på skolan.
Jag är nöjd med skolans arbete med att motverka
diskriminering och kränkande behandling.
Skola och hem
Jag upplever att jag har en förtroendefull kontakt
med personalen på skolan.
Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i
verksamheten (genom t.ex. utvecklingssamtal,
föräldramöten, samråd eller liknande).
Helhetsomdöme
Jag är nöjd med mitt barns skola.
Jag kan rekommendera mitt barns skola.

Jämförbara frågor 2017 och 2018
Mitt barn får det stöd som behövs.
Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att
lära.
I samband med utvecklingssamtalen får jag
information om mitt barns kunskapsutveckling i
varje ämne.

Mitt barn känner sig tryggt i skolan.
Personalen bemöter mitt barn med respekt.

Jag är nöjd med hur jag bemöts när jag är i kontakt
med skolan.

Oförändrad
Oförändrad

