Skolenkät

Gymnasieskola
Information om enkäten
Din skola arbetar kontinuerligt med att utveckla skolans verksamhet. Syftet med denna enkät är att undersöka hur eleverna på din skola upplever skolans miljö och arbetet i skolan. Ledningen för din skola har
bett oss forskare om hjälp med att genomföra denna undersökning.
Informationen som samlas in genom enkäterna kommer bara hanteras av oss forskare, vilket innebär att
ingen på din skola kommer kunna se vad du har svarat på enkäten. Vi forskare kommer att behandla all
data konfidentiellt, vilket innebär att inga svar kommer att presenteras så att enskilda elever kan pekas ut.
Så här går det till:
		1.
		2.
			
		3.
		4.
		5.

Besvara frågorna i enkäten. 			
Var noga med att besvara alla frågorna. Är du osäker på vad du
ska svara väljer du svarsalternativet ”Vet ej”.
Stoppa den besvarade enkäten i kuvertet och klistra igen.
Skriv ditt namn på kuvertet.
Lämna in kuvertet.

Om du inte vill delta
Det är helt frivilligt att delta och vill du inte fylla i enkäten kan du stoppa den obesvarade enkäten i
kuvertet och klistra igen. Skriv ditt namn på kuvertet och lämna in kuvertet.

Med vänliga hälsningar,

Jens Nygren

		
Professor i hälsoinnovation
		
Högskolan i Halmstad
			035-167863		
		
jens.nygren@hh.se		

Petra Svedberg
Professor i omvårdnad
Högskolan i Halmstad
035-167693
petra.svedberg@hh.se

Ålder:

Kön:

Tjej		

Kille

Stämmer helt
och hållet

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i
skolarbetet så att jag förstår
Jag tycker att det är svårt att veta vad
jag ska klara av i skolan
Jag vet vad jag behöver kunna för att
nå kunskapskraven i skolan
Skolarbetet är intressant
Skolarbetet är roligt
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer
Mina lärare får mig att tro på mig själv i
mitt skolarbete
Mina lärare förväntar sig att jag ska göra
mitt bästa
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om
jag försöker
Jag kan få extraundervisning om jag skulle
behöva det
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när
jag behöver det
Skolarbetet är för svårt för mig
I min skola finns det extrauppgifter för de
som hinner och vill ha det
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
Jag får för lite utmanande arbetsuppgifter
i skolan

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer
inte alls

Vet ej

Stämmer helt
och hållet

På lektionerna får vi diskutera och debattera
olika frågor
I min skola får jag lära mig att argumentera
för min sak
Mina lärare uppmuntrar oss elever att
reflektera över vad vi hör och läser
I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter
I min skola pratar vi om jämställdhet mellan
könen
I min skola får jag öva på att göra etiska
ställningstaganden
Mina lärare ger killar och tjejer samma
förutsättningar
I min skola respekterar vi varandras olikheter
I min skola respekterar elever och lärare
varandra
Vi elever har inflytande över undervisningens
innehåll
På lektionerna är vi elever med och
påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med
olika skoluppgifter
I min skola är vi elever med och påverkar vår
skolmiljö
I min skola följer eleverna de ordningsregler
som finns
I min skola är vi elever med och bestämmer
vilka ordningsregler vi ska ha
Mina lärare ser till att ordningsreglerna på
skolan följs

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer
inte alls

Vet ej

Stämmer helt
och hållet

Jag har studiero på lektionerna
På lektionerna stör andra elever ordningen
i klassrummet
Mina lärare ser till att det är studiero på
lektionerna
I min skola finns det elever som jag är
rädd för
I min skola finns det personal som jag är
rädd för
Jag känner mig trygg i skolan
Min skola arbetar aktivt med att förhindra
kränkande behandling
De vuxna på skolan reagerar om de får reda
på att en elev blivit kränkt
Jag vet vem på skolan jag kan prata med om
någon har varit elak mot en elev
Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever
om hur vi upplever vår skol- och livssituation
(exempelvis genom samtal med oss eller
genom enkät/frågeformulär).
Jag kan gå och prata med skolsköterskan eller
kuratorn/skolpsykolog om vad jag vill, det
måste inte ha hänt något allvarligt.
På min skola är det OK att lämna lektionen
om man känner ett behov av att träffa
skolsköterskan eller kuratorn
Jag är nöjd med min skola som helhet
Jag skulle rekommendera min skola

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer
inte alls

Vet ej

Känner du till att din skola arbetar med 			
utvecklingsprojektet Välmående ger resultat?

Ja		

Nej		

Om du svarat ja, vet du vad Välmående ger resultat handlar om?
Ja, fast jag vet inte hur jag ska beskriva det.
Ja, det handlar om (beskriv med nyckelord eller några meningar vad det handlar om)
		
		
		
		
Nej

Vet inte

