
   

 

Förskole- och skolundersökning 2021  
Undersökningen är utbildningsförvaltningens egen uppföljning och den genomförs i år under 
vecka 10-12. Undersökningen görs årligen och är en del av enheternas systematiska 
kvalitetsarbete där resultaten analyseras hos respektive enhet. Det är också en del av 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och uppföljning av verksamheten.  
Enheten Ledningsstöd, uppföljning och analys (LUA) ansvarar för undersökningen.  
 
Nyhet för i år är att enkäterna inkluderar frågor som rör måltider och de har tagits fram i 
samarbete med Måltidsorganisationen. (frågorna är med när enkäterna publiceras då de ännu 
inte är helt fastställda)  
 
En ytterligare nyhet är att gymnasieenkäten inkluderar frågor som rör distansundervisning.  
 

Genomförande 
 Samtliga skolledare kommer att få informationsmaterial inför undersökningen  

o Skolenkäterna genomförs i skolan på skoltid och respektive rektor får material 
för förberedelser och genomförande. (PowerPoint, instruktion, förvaltningen 
marknadsför på hemsidan)  

o I förskoleklass samt förskolan fyller vårdnadshavare i enkäten och respektive 
rektor får material kring hur detta ska marknadsföras. (Affisch, flyer, påminna 
vårdnadshavare muntligt och förvaltningen lägger information på kommunens 
hemsida och Facebook samt skickar ut information via e-post till 
vårdnadshavare i förskolan).  

 Enkäten är öppen i tre veckor, vecka 10-12. Vid två tillfällen kommer 
områdescheferna att uppdateras om svarsfrekvenser per enhet inom respektive 
område. Enkäterna stängs ned den 28 mars.  

 Respektive enhet kommer att få en rapport över resultaten i slutet av april och en 
övergripande sammanställning av undersökningen presenteras för utbildningsnämnden 
i maj. Efter presentationen i nämnden blir sammanställningen offentlig handling.  

 

Enkäterna 2021 

Vem besvarar vilka enkäter?  

Följande enkäter besvaras av vårdnadshavare 
ihop med barn hemma: 

Följande enkäter besvaras av elever i 
skolan på skoltid/fritidshemstid:  

 Förskola 
 Förskoleklass  
 

 Grundskola - åk 1-6 samt 7-9  
 Gymnasieskola 
 Fritidshemmet  

 
 
Grund- och gymnasiesärskolan har anpassade enkäter och upplägg.  
 
De flesta frågor har svarsalternativen: stämmer helt, stämmer ganska bra, stämmer ganska 
dåligt, stämmer inte alls, vet ej. Svarsalternativen står tillsammans med varsin ”smiley”. 



   

 

 
  



   

 

Nedan finns samtliga enkäter (exklusive översättningar som görs i 
enkätprogrammet)  
  
Frågor i enkät till förskolan:  

1. Mitt barns förskola heter  
2. Mitt barn är född år  
3. Mitt barn är: (kön/könsidentitet)  
4. Jag upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar på mitt barns förskola  
5. Jag upplever att mitt barn stimuleras till utveckling och lärande i förskolan  
6. Jag upplever att mitt barns åsikter och intressen tas till vara  
7. Jag upplever att mitt barn kan påverka vad han/hon/hen gör i förskolan  
8. Jag upplever att mitt barn får det stöd och den hjälp som han/hon/hen behöver  
9. Jag upplever att mitt barn trivs i förskolan  
10. Jag upplever att mitt barn känner sig trygg… 

a. på förskolan 
b. med andra barn på förskolan 
c. med personalen på förskolan 
d. i förskolans inomhusmiljö/lokaler  
e. i förskolan utomhusmiljö  

11. Jag upplever att personalen arbetar aktivt med barnens säkerhet   
12. Jag upplever att förskolepersonalen arbetar för att barnen ska respektera varandra  
13. Jag upplever att mitt barn har blivit kränkt i förskolan någon gång under det senaste 

året. (En kränkning är en handling som gör att den som blir utsatt känner sig ledsen, 
sårad eller mindre värd.) 

a. Om ja, av vem? Personal, barn, utomstående, annan  
14. Jag upplever att personalen/de vuxna i verksamheten agerar om de får reda på att ett 

barn upplever sig kränkt eller illa behandlat 
15. Jag upplever att barnen har möjlighet att få lugn och ro i verksamheten   
16. Förskolan har informerat sig om hur jag upplever mitt barns förskole- och 

livssituation  
17. Jag får fortlöpande information om mitt barns tillvaro på förskolan 
18. Förskolan tar hänsyn till den information jag förmedlar om mitt barn (t.ex. om hur 

barnet mår, familjesituation eller utveckling)  
19. På utvecklingssamtalet får jag tydlig information om mitt barns utveckling och 

lärande  
20. Mitt barn har ett annat (eller ett ytterligare) språk än svenska som modersmål – 

ja/nej 
a. Om ja - Mitt barn ges utrymme att utveckla sitt modersmål i förskolan  

21. Jag rekommenderar mitt barns förskola till andra vårdnadshavare. Svar ja/nej  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 

Frågor i enkät till förskoleklassen:  
1. Mitt barns förskoleklass finns vid följande skola:  
2. Mitt barn är: (kön/könsidentitet)  
3. Jag upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar i mitt barns 

förskoleklass  
4. Jag upplever att mitt barn stimuleras till utveckling och lärande i förskoleklassen  
5. Jag upplever att mitt barns åsikter och intressen tas till vara  
6. Jag upplever att mitt barn kan påverka vad han/hon/hen gör i förskoleklassen  
7. Jag upplever att mitt barn får det stöd och den hjälp som han/hon/hen behöver  
8. Jag upplever att mitt barn trivs i förskoleklassen  
9. Jag upplever att mitt barn känner sig trygg… 

a. i förskoleklassen 
b. med andra barn i förskoleklassen 
c. med personalen i förskoleklassen  
d. i skolans inomhusmiljö/lokaler  
e. i skolans utomhusmiljö  

10. Jag upplever att personalen arbetar aktivt med elevernas säkerhet   
11. Jag upplever att personalen arbetar för att eleverna ska respektera varandra  

12. Jag upplever att mitt barn har blivit kränkt i förskoleklassen någon gång under 
det senaste året. (En kränkning är en handling som gör att den som blir utsatt 
känner sig ledsen, sårad eller mindre värd.) 

a. Om ja, av vem? Personal, elever, utomstående, annan  
13. Jag upplever att personalen agerar om de får reda på att ett barn upplever sig 

kränkt eller illa behandlat 
14. Jag upplever att barnen har möjlighet att få arbetsro i förskoleklassen   
15. Skolan har informerat sig om hur jag upplever mitt barns skol- och livssituation  
16. Jag får fortlöpande information om mitt barns tillvaro i förskoleklassen 
17. Personalen tar hänsyn till den information jag förmedlar om mitt barn (t.ex. om 

hur barnet mår, familjesituation eller utveckling)  
18. På utvecklingssamtalet får jag tydlig information om mitt barns utveckling och 

lärande  
19. Mitt barn har ett annat (eller ett ytterligare) språk än svenska som modersmål – 

ja/nej 
a. Om ja - Mitt barn ges utrymme att utveckla sitt modersmål i 

förskoleklassen   
20. Jag rekommenderar mitt barns skola till andra vårdnadshavare. Svar: Ja/nej  

 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 

Frågor i enkät till grundskolan 1-6 (grundsärskolan har specialanpassad 
enkät):  

1. Min skola heter:  
2. Jag går i årskurs:  
3. Jag är: (kön/könsidentitet)  
4. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  
5. Jag får uppgifter i skolan som gör att jag utvecklas och lär mig mer  
6. Lärarna i min skola lyssnar på eleverna och tar hänsyn till elevernas åsikter  
7. På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika 

skoluppgifter  
8. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det  
9. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 
10. Jag får jobba med dator/läsplatta eller andra digitala verktyg i skolan. 
11. Jag trivs i skolan  
12. Jag känner mig trygg… 

a. I skolan  
b.Med andra elever i klassen/på skolan 
c. Med personalen i skolan  
d.I skolans inomhusmiljö/lokaler  
e. I skolans utomhusmiljö  

13. Jag upplever att personalen arbetar med elevernas säkerhet   
14. Jag upplever att personalen arbetar för att eleverna ska respektera varandra  
15. Jag har blivit kränkt i skolan någon gång under det senaste året. (En kränkning 

är en handling som gör att den som blir utsatt känner sig ledsen, sårad eller mindre 
värd.) 

a. Om ja, av vem? Personal på skolan, elev, utomstående, annan  
16. Personalen på skolan agerar om de får reda på att en elev upplever sig kränkt 

eller illa behandlad 
17. Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot mig eller 

någon annan elev  
18. Jag har studiero på lektionerna  
19. Elevhälsan frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis 

genom samtal med oss eller genom enkäter)  
20. Jag har ett annat (eller ett ytterligare) språk än svenska som modersmål – ja/nej 

a. Om ja - I skolan får jag lära mig mer på mitt modersmål  
21. Jag rekommenderar min skola till andra barn och elever. Svar: Ja/nej  

 
 
 
Besvaras endast av åk 5-6:  
 

 Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena  



   

 

 Min lärare/mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen  
 

 
 
 
 

Frågor i enkät till grundskolan åk 7-9 (grundsärskolan 7-9 har specialanpassad 
enkät):  

1. Min skola heter:  
2. Jag går i årskurs:  
3. Jag är: (kön/könsidentitet)  
4. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  
5. Jag får uppgifter i skolan som gör att jag utvecklas och lär mig mer  
6. Lärarna i min skola lyssnar på eleverna och tar hänsyn till elevernas åsikter  
7. På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta 

med olika skoluppgifter  
8. Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena  
9. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det  
10. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet  
11. Min lärare/mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla 

ämnen  
12. Jag får jobba med dator/läsplatta eller andra digitala verktyg i skolan. 
13. Jag trivs i skolan  
14. Jag känner mig trygg… 

a. I skolan  
b.Med andra elever i klassen/på skolan 
c. Med personalen i skolan  
d.I skolans inomhusmiljö/lokaler  
e. I skolans utomhusmiljö  

15. Jag upplever att personalen arbetar med elevernas säkerhet   
16. Jag upplever att personalen arbetar för att eleverna ska respektera varandra  
17. Jag har blivit kränkt i skolan någon gång under det senaste året.  (En 

kränkning är en handling som gör att den som blir utsatt känner sig ledsen, 
sårad eller mindre värd.) 

a. Om ja, av vem? Personal på skolan, elev, utomstående, annan  
18. Personalen på skolan agerar om de får reda på att en elev upplever sig 

kränkt eller illa behandlad 
19. Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot mig 

eller någon annan elev  
20. Jag har studiero på lektionerna  
21. Elevhälsan frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis 

genom samtal med oss eller genom enkäter)  
22. Jag har ett annat (eller ett ytterligare) språk än svenska som modersmål – 

ja/nej 
a. Om ja - I skolan får jag lära mig mer på mitt modersmål  

23. Jag rekommenderar min skola till andra barn och elever. Svar: Ja/nej  
 



   

 

 

Frågor i enkät till gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan:  
1. Min skola heter 
2. Jag studerar på följande program  
3. Jag går i årskurs  
4. Jag är: (kön/könsidentitet)  
5. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  
6. Jag får utmanande uppgifter i skolan som gör att jag utvecklas och lär mig mer 
7. Lärarna i min skola lyssnar på eleverna och tar hänsyn till elevernas åsikter  
8. På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med 

olika skoluppgifter  
9. Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena  
10. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det  
11. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet  
12. Min lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen 
13. Jag får jobba med dator/läsplatta eller andra digitala verktyg i skolan 
14. Jag trivs i skolan  
15. Jag känner mig trygg… 

a. i skolan  
b. med andra elever i klassen/på skolan  
c. med personalen i skolan  
d. i skolans inomhusmiljö/lokaler  
e. i skolans utomhusmiljö  

16. Jag upplever att personalen arbetar med elevernas säkerhet   
17. Jag upplever att personalen arbetar för att eleverna ska respektera varandra  
18. Jag har blivit kränkt i skolan någon gång under det senaste året (En kränkning är 

en handling som gör att den som blir utsatt känner sig ledsen, sårad eller mindre 
värd.) 

a. Om ja, av vem? Personal på skolan, elev, utomstående, annan   
19. Personalen på skolan agerar om de får reda på att en elev upplever sig kränkt 

eller illa behandlad 
20. Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot mig eller 

någon annan elev  
21. Jag har studiero på lektionerna 
22. Elevhälsan frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis 

genom samtal med oss eller genom enkäter)  
23. Jag har ett annat (eller ett ytterligare) språk än svenska som modersmål – ja/nej 

a. Om ja - I skolan får jag lära mig mer på mitt modersmål  
24. Jag kan rekommendera min skola till andra elever. Svar: ja/nej  

 
2021 tillkommer några frågor som rör elevernas upplevelse av 
distansundervisning 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

Frågor i enkät till fritidshem (fritids) för elever i grundskola  
Enkäten görs från och med åk 1 samt på fritidshemstid.  
 

1. Mitt fritidshem heter 
2. Jag går i årskurs  
3. Jag är: (kön/könsidentitet)  
4. Jag trivs i fritidshemmet. 
5. Jag kan påverka vad vi gör på fritids (till exempel aktiviteter, teman) 
6. Det finns platser i fritidshemmet som jag kan gå till om jag vill ha lugn och ro. 
7. Jag lär mig saker i fritidshemmet. 
8. Personalen i fritidshemmet lyssnar på eleverna och tar hänsyn till elevernas åsikter  
9. Personalen i fritidshemmet hjälper mig om jag behöver det  
10. Jag får jobba med dator/läsplatta eller andra digitala verktyg i fritidshemmet   
11. Jag känner mig trygg… 

a. i fritidshemmet 
b.med andra elever i fritidshemmet  
c. med personalen i fritidshemmet   
d.i fritidshemmets inomhusmiljö/lokaler  
e. i fritidshemmets utomhusmiljö  

12. Jag upplever att personalen arbetar med elevernas säkerhet   
13. Jag upplever att personalen arbetar för att eleverna ska respektera varandra  
14. Jag har blivit kränkt i fritidshemmet någon gång under det senaste året (En kränkning 

är en handling som gör att den som blir utsatt känner sig ledsen, sårad eller mindre 
värd.) 

a. Om ja, av vem? Personal i fritidshemmet, elev, utomstående, annan   
15. Personalen i fritidshemmet agerar om de får reda på att en elev upplever sig kränkt 

eller illa behandlad 
16. Jag vet vem i fritidshemmet jag kan prata med om någon har varit elak mot mig eller 

någon annan elev  
17. Jag har ett annat (eller ett ytterligare) språk än svenska som modersmål – ja/nej 

a. Om ja - I skolan får jag lära mig mer på mitt modersmål  
18. Jag kan rekommendera mitt fritidshem till andra elever. Svar: ja/nej  

 
 
 
 
 


