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Frågorna 1 – 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande
förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla.

1

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten?
Ange ett alternativ.
Grundskola:
årskurs 1-3
årskurs 4-6
årskurs 7-9
Gymnasieskola:
studieinriktat program
yrkesinriktat program
annan utbildning:
Mitt barn går inte i grundskolan eller gymnasieskolan  Gå direkt till fråga 8

2

Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?
Mycket
viktigt

+

Ganska
viktigt

Varken
eller

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt

Vet inte/
ej aktuellt

+

+

+

Skolans profil/inriktning (grundskola) eller
program/utbildning (gymnasieskola)
Andel behöriga lärare
Resultatet av trivselenkäter bland elever
och föräldrar på skolan
Om skolan är kommunal eller fristående
Att skolan ligger nära hemmet
Att skolan ligger centralt, t.ex. i stadskärna
eller nära butiker och service
Skolans rykte
Utbildningens kvalitet
Skolmiljön (innemiljö, utemiljö, bibliotek, matsal etc)
Vilka elever som redan går på skolan
Att mitt barn känner barn på skolan
Att det finns bra kollektivtrafikförbindelser
eller skolskjuts
Skolans betygs- och provresultat

3

Vad tycker du om storleken på klassen eller undervisningsgruppen som ditt barn oftast är i?
För stor
Lagom
För liten
Vet inte

4

Är du nöjd med följande på ditt barns skola?
Mycket
nöjd

+

Ganska
nöjd

Varken
eller

Ganska
missnöjd

Mycket
missnöjd

Vet
inte

+

+

+

Den fysiska skolmiljön, t.ex. lokaler och
skolgård
Den sociala skolmiljön på lektioner och raster
Vad ditt barn får lära sig
Ditt barns lärare
Normer och regler
Skolmaten
Omfattningen av hemuppgifter/läxor
Möjligheter att få hjälp med läxor/hemuppgifter
i skolan

5

Hur bra eller dåligt stämmer följande påståenden med hur det är på ditt barns skola?
Stämmer
mycket
bra

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
mycket
dåligt

Vet
inte

Skolan gör mycket för att förhindra och motarbeta
mobbning och annan kränkande behandling
Du kan kritisera skolan utan att det drabbar ditt barn
Du känner dig lugn och trygg när ditt barn är i skolan
Du känner att ditt barns lärare bryr sig om och
respekterar ditt barn
Du känner att ditt barns lärare bryr sig om och
respekterar dina synpunkter

Du är som helhet nöjd med ditt barns skola

6

Skulle du vara beredd att engagera dig i...
Ja

Nej

Vet inte

föräldrarådet på ditt barns skola?
skolutflykter?
organiserad läxhjälp?

Fråga 7 besvaras endast av dig med barn som går i grundskolan.
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Hur tycker du att ditt barns skola informerat inom följande områden genom t.ex.
utvecklingssamtal?
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Mycket
bra

Information om:
- hur undervisningen genomförs
- hur ditt barn klarar sig i olika ämnen

Ganska
bra

Varken bra
eller dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Vet
inte

- hur ditt barn fungerar socialt
- hur du kan hjälpa ditt barn i skolarbetet
- normer och regler i ditt barns skola
- vilka mål och krav som gäller i olika ämnen
- vad ditt barn behöver arbeta mer med för att
komma vidare i sitt lärande

Frågorna 8 – 13 handlar om din allmänna uppfattning om den svenska skolan och
inte om ditt barns skola.

8

I vilken utsträckning lyckas den svenska skolan med följande enligt dig?
Mycket stor
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Varken stor
eller liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Mycket liten
utsträckning

Vet
inte

Ge likvärdig utbildning till alla oavsett
t.ex. kön, bostadsort, sociala eller
ekonomiska förhållanden
Verka för jämställdhet mellan könen
Ge särskilt stöd till de elever som har
svårigheter i skolarbetet
Ge extra stimulans till särskilt
duktiga elever
Ge eleverna kunskaper och
färdigheter som förbereder för
arbetsmarknaden
Ge eleverna kunskaper och
färdigheter som förbereder för
fortsatta studier
Förmedla samhällets grundläggande
värden och traditioner
Stimulera elevernas självförtroende
Uppmuntra elevernas nyfikenhet och
förmåga att ta egna initiativ
Utveckla elevernas förmåga att ta
ställning i etiska och moraliska frågor
Utveckla elevernas förmåga att
samarbeta med andra
Väcka intresse för fortsatt lärande
Ta tillvara elevers olika bakgrund
och erfarenheter
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Här kommer ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan.
I vilken utsträckning instämmer du i vart och ett av dem?

+
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Stämmer
mycket
bra

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
mycket
dåligt

Vet
inte

Det är för mycket nytt och för stora förändringar i skolan
Det är bra att fler beslut om skolan fattas av lokala politiker
Kommunerna har inte klarat att ta tillräckligt ansvar för
skolan

Det är bra med fristående skolor som ett alternativ till
kommunala skolor
Rätten att välja skola leder till ökad segregation
Rätten att välja skola leder till konkurrens som främjar
kvaliteten i skolorna

Generellt är kunskapskraven i skolan för låga
Betygen har för stor betydelse i skolan
Betyg är viktiga för att visa hur elever ligger till
Skriftliga omdömen om elevernas kunskaper är bra
för att visa hur eleverna ligger till

Lärarna har för många uppgifter utöver själva undervisningen
Lärarna har för stor arbetsbörda
Läraryrket borde ha högre status i Sverige
Undervisningsgrupperna är oftast för stora

Skolan är en sluten värld som inte påverkas av omvärlden
Skolan bör ha ett större ansvar för elevers personliga och
sociala utveckling än nu
Det är bra att skolor har elever med olika social och kulturell
bakgrund
Det ska vara mer ordning och reda i skolan

+
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Här följer tio exempel på ämnen i grundskolan och gymnasieskolan. Hur viktigt tycker
du att det är att eleverna uppnår goda kunskaper och färdigheter i dessa ämnen?
Absolut
nödvändigt

Mycket
viktigt

Ganska
viktigt

Inte så
viktigt

Inte alls
viktigt

Vet
inte

Varken stort
eller litet

Ganska
litet

Mycket
litet

Vet
inte

Mycket
liten

Vet inte/
Ej aktuellt

Idrott och hälsa
Musik, bild
Matematik
Naturvetenskapliga ämnen (biologi, fysik,
kemi, naturkunskap) och teknik
Svenska
Engelska
Andra språk (t.ex. tyska, franska, spanska)
Samhällsorienterande ämnen (geografi,
historia, religionskunskap, samhällskunskap)
Slöjd
Hemkunskap

11

Vilket förtroende har du för…
Mycket
stort

Ganska
stort

den svenska grundskolan i sin helhet?
den svenska gymnasieskolan i sin helhet?
rektorer?
lärarkåren?
skolpolitiker på kommunal nivå?
skolpolitiker på riksnivå?
statliga skolmyndigheter?
(t.ex Skolverket eller Skolinspektionen)

12

Hur stor betydelse har följande haft för din uppfattning om dagens skola?
Mycket
stor

Ganska
stor

Varken stor
eller liten

Ganska
liten

Erfarenheter från egen skoltid
Erfarenheter från eget/egna barns skolgång
Erfarenheter från arbete med barn och
ungdomar som går eller nyligen gått i skolan
Diskussioner med släkt, vänner eller kollegor
Media och offentlig debatt

+
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Tycker du att dagens skola i stort sett är bättre eller sämre än den skola du själv gick i?

+

Bättre
Lika bra
Sämre
Vet inte

Frågorna 14 – 15 handlar om IT i skolan.

14

Vad tycker du generellt om datoranvändning i svenska skolan?
Eleverna ska använda dator i skolarbetet…
mycket mer
mer
ungefär som nu
mindre
mycket mindre
Vet inte

15

Tycker du att skolan i tillräcklig utsträckning lär ditt barn att…
Ja

Nej

Vet inte

vara försiktig med vad man skriver/publicerar om sig själv på Internet?
använda Internet på ett schyst sätt som inte kränker andra?

Till sist några frågor om dig själv

16

Vilket år är du född?

17

Är du man eller kvinna?

18

Lämna gärna ytterligare kommentarer

Man

Kvinna

Tack för att du svarade på enkäten!
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