Vi vill veta vad du tycker om skolan

Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin
Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det
ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:
- Använd bläckpenna
- Markera innanför rutorna

- så här
- inte så här

- Om du ångrar dig och behöver ta bort ditt kryss, fyll i hela rutan
- så här

- Skriv tydliga siffror, så här
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1.

Var har du huvuddelen av din undervisning?
Ange bara ett alternativ om det är möjligt.
Grundskola, åk 1-3
Grundskola, åk 4-6
Grundskola, åk 7-9
Gymnasieskola, högskoleförberedande program
Gymnasieskola, yrkesprogram
Gymnasieskola, introduktionsprogram
Annan utbildning, skriv i rutan:

Undervisar inte i grund- eller gymnasieskola. Om du har kryssat i den här rutan behöver du inte svara
på fler frågor. Skicka in blanketten så återkommer vi inte med fler enkäter. Tack för hjälpen!

Tänk på den skolenhet där du har huvuddelen av din
undervisning när en specifik skola efterfrågas
2.

Vilken typ av huvudman har skolan du arbetar på?
Ange ett alternativ.
Kommunal
Enskild
Annan huvudman

3.

4.

Hur många år har du arbetat som
lärare på din nuvarande skola?

år

Hur trivs du…
Mycket
bra

a.

…i skolan där du arbetar?

b.

…med eleverna?

c.

…med kollegorna?

d.

…med skolledningen?

Ganska
bra

Varken bra
eller dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Vet
inte

2

5. Vad tycker du om följande förutsättningar för din undervisning?
Mycket
bra
a.

Tillgång till ändamålsenliga lokaler

b.

Tillgång till undervisningsmaterial

c.

Tillgång till teknisk utrustning

d.

Tillgång till skolbibliotek

e.

Storlek på klasser/undervisningsgrupper

f.

Elevernas förkunskaper

g.

Elevernas möjlighet att få särskilt stöd
om det behövs

h.

Dina möjligheter till kompetensutveckling

i.

Dina möjligheter till återkommande
erfarenhetsutbyte med kollegor

Ganska Varken bra
bra
eller dålig

Ganska
dålig

Mycket
dålig

Vet
inte

Ganska Varken bra
bra
eller dålig

Ganska
dålig

Mycket
dålig

Vet
inte

6. Vad tycker du om din skolas tillgång till…
Mycket
bra
a.

…stöd till lärare för att undervisa alla elever
utifrån deras olika behov och förutsättningar?

b.

…stöd till lärare för att undervisa elever
i behov av särskilt stöd?

c.

…speciallärare?

d.

…specialpedagog?

e.

…elevhälsopersonal?

f.

…vikarier?

g.

…studie- och yrkesvägledare (SYV)?

h.

…modersmålsundervisning?

i.

…studiehandledning på modersmål?
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7. Hur tycker du att du lyckas med följande i ditt arbete med eleverna?

Mycket
bra
a.

Utgå från varje enskild elevs behov
i undervisningen

b.

Väcka intresse och engagemang
hos eleverna

c.

Ta tillvara elevernas erfarenheter
och synpunkter

d.

Ge flickor och pojkar lika goda
möjligheter

e.

Ge elever kunskaper i ditt/dina ämnen

f.

Sätta rättvisa betyg

g.

Förklara för eleverna vad de enligt
kursplanen/ämnesplanen ska lära sig
i ditt/dina ämnen

h.

Förklara för eleverna vad som krävs
för att få olika betyg

i.

Samtala med eleverna om deras
kunskapsutveckling

j.

Samarbeta med andra lärare gällande
bedömningar eller individuella
utvecklingsplaner

Ganska
bra

Varken bra
eller dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Vet
inte

Ej
aktuellt
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8. I vilken grad anser du att du har tillräcklig kunskap och kompetens …
I mycket
hög grad
a.

…i metodik och didaktik?

b.

…i det ämne/de ämnen som du undervisar i?

c.

…för att upptäcka elever i behov av
extra anpassningar?

d.

…för att upptäcka elever i behov av
särskilt stöd?

e.

…för att kunna stödja elever i behov av
extra anpassningar?

f.

…för att kunna stödja elever i behov av
särskilt stöd?

g.

…för att aktivt kunna motverka mobbning
och annan kränkande behandling?

h.

…för att bedöma elevernas kunskapsnivå?

i.

…för att samtala med vårdnadshavare om
elevernas kunskapsutveckling?

j.

…för att sätta betyg?

k.

…för att upprätta individuella
utvecklingsplaner?

I ganska I ganska
hög grad liten grad

I mycket
liten grad

Vet
inte

9. Hur stor betydelse för din undervisning har…
Mycket
stor
a.

…läroplanen (inkl. kursplaner/ämnesplaner)?

b.

…nationella kunskapskrav?

c.

…nationella prov?

d.

…det systematiska kvalitetsarbetet
på din skola?

e.

…det pedagogiska ledarskapet på din skola?

Ganska
stor

Ganska
liten

Mycket liten/
ingen alls

Vet
inte

Ej
aktuellt
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10. Hur mycket får du som lärare vara med och bestämma om…
Väldigt
mycket
a.

…vilka läromedel du ska använda?

b.

…normer och regler på din skola?

c.

…hur din skola använder sina resurser
inom olika områden (t.ex.vikarier,
studiebesök, materialinköp)?

d.

…storleken på klasser/
undervisningsgrupper?

e.

…elevernas möjlighet att få särskilt
stöd om det behövs?

Ganska
mycket

Varken
mycket
eller lite

Ganska
lite

Mycket
lite

Vet
inte

11. Vad tycker du om storleken på klassen eller undervisningsgruppen
som du oftast undervisar i?
För stor
Lagom
För liten
Vet inte

12. På hur många av dina lektioner…
Alla/nästan
alla lektioner
a.

…har eleverna arbetsro?

b.

…är det en trevlig och positiv stämning?

c.

…är det en störande hög ljudnivå?

De flesta
lektioner

Ungefär
hälften

Några få
lektioner

Inga/nästan
inga lektioner
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13. Hur bra eller dåligt stämmer följande påståenden om den
sociala miljön på din skola?
Stämmer
Stämmer
Stämmer
Stämmer
mycket bra ganska bra ganska dåligt mycket dåligt
a.

På din skola arbetar ni aktivt för att
motverka mobbning och annan kränkande
behandling

b.

Eleverna bemöter varandra med respekt

c.

Skolledningen är öppen för kritiska
synpunkter från lärarna

d.

Du kan kritisera förhållanden i skolan utan
att det drabbar dig själv

e.

Du bemöts med respekt från eleverna

f.

Du bemöts med respekt från föräldrarna till
dina elever

g.

Du bemöts med respekt från dina kollegor

14. Har du under det senaste året blivit utsatt för våld eller hot på din arbetsplats?
Flera alternativ kan anges.
Nej
Ja, av personal på skolan
Ja, av elev/elever
Ja, av förälder/föräldrar
Ja, av annan person

15. Hur ofta känns det meningsfullt att gå till arbetet?
Alltid
Oftast
Då och då
Sällan
Aldrig
Vet inte

Vet
inte
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16. Hur ofta känner du dig stressad av arbetet?
Alltid
Oftast
Då och då
Sällan
Aldrig

 Gå till fråga 18

Vet inte

 Gå till fråga 18

17. Av vilken anledning känner du dig stressad av arbetet?
Flera alternativ kan anges
Administrativt arbete
Möten, konferenser och planeringsdagar
Föräldrakontakter
Arbete med nationella prov
Bedömning och ev. betygssättning
Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling
Många elever behöver extra hjälp och stöd
För lite tid att planera undervisningen
För lite tid mellan lektioner
Bristfälligt stöd från skolledningen
Konflikter mellan elever på skolan
Andra anledningar. Skriv vilka i rutan:
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18. I vilken utsträckning anser du att din skola lyckas med följande?

I mycket
I ganska
stor
stor
utsträckning utsträckning
a.

Ge eleverna goda
ämneskunskaper

b.

Ge särskilt stöd till elever
som behöver det

c.

Ge extra stimulans till
särskilt duktiga elever

d.

Ge eleverna kunskaper som
förbereder för arbetsmarknaden

e.

Ge eleverna kunskaper som
förbereder för fortsatta studier

f.

Väcka elevernas intresse
för fortsatt lärande

g.

Utveckla elevernas förmåga
att planera och ta ansvar för
sitt eget lärande

h.

Utveckla elevernas förmåga
till kritiskt tänkande

i.

Utveckla elevernas förmåga
att samarbeta med andra

j.

Utveckla elevernas förmåga
att ta ställning i etiska och
moraliska frågor

k.

Utveckla elevernas
självförtroende

l.

Utveckla elevernas delaktighet
och inflytande

m.

Verka för jämställdhet
mellan könen

n.

Verka för en likvärdig
utbildning för alla elever
på skolan

o.

Ta tillvara olika elevers
bakgrund och erfarenheter

I varken stor
I ganska
I mycket
eller liten
liten
liten
utsträckning utsträckning utsträckning

Vet
inte
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19. Vilket förtroende har du för…
Mycket
stort
a.

…den svenska grundskolan i sin helhet?

b.

…den svenska gymnasieskolan i sin helhet?

c.

…skolpolitiker på kommunal nivå?

d.

…skolpolitiker på riksnivå?

e.

…Skolverket?

f.

…Skolinspektionen?

Ganska
stort

Varken
stort eller
litet

Ganska
litet

Mycket
litet

Vet
inte

20. Har du under det senaste året allvarligt övervägt att byta yrke eller arbetsplats?
Ja
a.

Byta yrke

b.

Byta arbetsplats

Nej

21. Finns det något som du tycker är viktigt i skolan, men som vi inte har frågat om?
Berätta gärna om det i rutan:

Tack för att du svarade på enkäten!
Skicka in blanketten i svarskuvertet. Portot är betalt.
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