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Enkätinnehåll för elevenkäter inom gymnasiesärskolan 2019
Bakgrundsvariabler
Skola
Kön
Individuellt program/nationellt gymnasiesärskoleprogram
Svarsalternativ
Skala: Håller med (Glad gubbe) Håller inte med (Sur gubbe) Varken eller (Gubbe
med rak mun)
Påståenden/enkätfrågor
Frågor med ett N efter ska bara elever på nationella gymnasiesärskoleprogram svara
på.
Frågor med ett I efter ska bara elever på individuellt program svara på.
Lärare, assistenter och skolledning
Mina lärare och assistenter är duktiga
Mina lärare och assistenter bemöter mig med respekt
Mina lärare och assistenter behandlar killar och tjejer lika
Vi har en bra rektor
Kunskaper och undervisning
Mina lärare är bra på att förklara
(NY) Jag använder min iPad/Chromebook på lektionerna
Jag får möjlighet att gå på studiebesök
Jag får tillräckligt med stöd när jag behöver
Min praktik fungerar bra (I)
Min APL fungerar bra (N)
Bedömning och betyg
Mina lärare förklarar vad jag ska kunna för de olika betygsstegen (N)
Mina lärare förklarar vad jag ska lära mig (I)
Mina lärare förklarar hur de bedömer vad jag kan
Jag har möjlighet att visa vad jag kan på flera olika sätt
Mina utvecklingssamtal är bra
Ansvar och inflytande
Jag uppmuntras att ta eget ansvar
Jag får vara med och bestämma vad jag skall arbeta med i skolan
Elevrådet på min skola fungerar bra
Flickor och pojkar har lika mycket att säga till om i skolan
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Skolmiljö och utrustning
Min skolas lokaler är bra
Jag använder biblioteket på min skola
Det finns tillräckligt med datorer på min skola
Skolmaten är bra
Psykosocial miljö
Jag känner mig trygg i min skola
Det är arbetsro i skolan
Alla på skolan är snälla mot mig
Jag får den hjälp jag behöver av skolsköterska och kurator
Jag får bra information om möjligheterna till fortsatt utbildning/arbete
Övergripande
Jag tycker det är roligt att gå till skolan
Jag är nöjd med min utbildning
Jag trivs i min skola

