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Enkätinnehåll för elevenkäter inom gymnasieskolan 2018
Bakgrundsvariabler
Skola
Årskurs
Program
Kön (om du inte anser dig tillhöra något av alternativen kan du välja att ange det kön
du tilldelades vid födseln, av anonymitetsskäl har vi valt att inte använda fler
kategorier)
Svarsalternativ
Stämmer helt och hållet
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls
Vet ej
Påståenden/enkätfrågor
Frågor med ett Y efter ska bara elever på yrkesprogram svara på.
Frågor med ett I efter ska bara elever på introduktionsprogram svara på.
Frågor med ett H efter ska bara elever på högskoleförberedande program svara på.
Frågorna besvaras med en av fyra bedömningar, från instämmer helt till instämmer
inte alls.
Grön: fastslagen i budget

Blå: från Skolinspektionens enkät

A. Övergripande
Jag trivs i min skola
Jag är nöjd med min skola som helhet
Jag är nöjd med min utbildning
Jag skulle rekommendera min skola
Skolarbetet är intressant
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer
Skolan är positiv för min personliga utveckling
B. Lärare och bedömning
Mina lärare har goda och aktuella kunskaper i sitt/sina ämnen
Mina lärare är engagerade i sitt arbete
Mina lärare är duktiga på att undervisa och handleda
Jag vet vad jag behöver prestera för att nå kunskapskraven i skolan
Jag har möjlighet att visa vad jag kan på flera olika sätt
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Mina lärare förklarar hur de bedömer mina prestationer
Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete
Jag får tillräckligt med stöd om jag har svårt att klara någon kurs
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
C. Undervisning
Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser
Jag får utvärdera mina kurser
Jag får hjälp av mina lärare med hur jag på ett bra sätt kan ta ansvar för och lyckas
med mina studier
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika
skoluppgifter
Jag har studiero på lektionen
Jag använder biblioteket på min skola
NY Digitala verktyg används ofta i undervisningen
NY Min kunskap om digitala arbetssätt ökar genom undervisningen
Jag får möjlighet att delta i aktiviteter som t ex studiebesök, mässor,
gästföreläsningar eller utbyten
APL:en känns relevant för utbildningen på mitt program (Y)
Handledningen på APL har gett mig möjlighet att utvecklas (Y)
Jag vet vad som förväntas av mig när jag gör mitt gymnasiearbete/Extended Essay
(för år 3)
Jag känner till examensmålen för mitt program
D. Bemötande/likabehandling
I min skola respekterar vi varandras olikheter
Jag känner till de ordningsregler som gäller på min skola
I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha
Jag följer de ordningsregler som gäller på min skola
I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter
I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen
Mina lärare bemöter eleverna med respekt
Mina lärare behandlar alla lika
E. Elevhälsa/trygghet
Jag kan gå och prata med skolsköterskan eller kuratorn/skolpsykolog om vad jag
vill, det måste inte ha hänt något allvarligt.
Jag känner mig trygg i skolan
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
F. Elevkår/elevråd/elevforum
Elevkåren/elevrådet/elevforum på min skola arbetar med inflytandefrågor som rör
utbildningen
Jag vet mycket om elevkårens/elevrådets/elevforumets arbete
Jag har möjlighet att engagera mig i elevkåren/elevrådet/elevforum
Elevkåren/elevrådet/elevforumet bidrar till en positiv stämning på min skola/mitt
program
G. Övrigt
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Jag kan få tag på min rektor när jag behöver det
Jag får ett stöd av min mentor när jag behöver det
Det serveras god skolmat
Jag får tillräcklig information om val av inriktning och kurser
Jag får tillräcklig information om möjligheterna till fortsatt utbildning/arbete
Jag har en uppdaterad individuell studieplan där det framgår vilka kurser jag läser
och ska läsa (H+Y)
Jag har en uppdaterad individuell studieplan där det framgår vad som ingår i min
utbildning (t.ex. grundskoleämnen, gymnasiekurser och andra aktiviteter) (I)
Jag vet vad som krävs för att jag ska bli behörig till det nationella program jag vill
gå (I)

