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Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159  

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10   

www.skolinspektionen.se 

Skolenkäten till vårdnadshavare 

förskoleklass, grund- och grundsärskola, 

2023 
Här visas enkätfrågorna organiserat efter frågeområde. Enkäten genomförs via webben 

där frågorna ställs i en annan ordning. 

1 Information  

1.1 
Får du tillräcklig information från personalen om hur ditt barn utvecklas 

kunskapsmässigt? 

1.2 
Får du tillräcklig information från personalen om hur ditt barn verkar trivas i 

skolan?  

  

2 Stimulans 

2.1 Hur ofta verkar lärarna få ditt barn att bli intresserat av skolarbetet? 

2.2 Tycker du att lärarna får ditt barn att tro på sig själv i skolarbetet? 

2.3 
Tycker du att ditt barn får tillräckliga utmaningar för att utvecklas i skolarbe-

tet? 

  

3 Stöd 

3.1 Hur ofta verkar ditt barn få den hjälp som behövs under lektionerna? 

3.2 
Tycker du att ditt barn får den hjälp som behövs från skolan för att klara skol-

arbetet? 

  

4 Bemötande - lärare 

4.1 
Tycker du att lärarna verkar behandla alla elever lika oavsett om de är 

flickor, pojkar eller har annan könsidentitet?  

4.2 
Upplever du att ditt barn blir orättvist behandlad av någon lärare eller annan 

vuxen i skolan? 
  

5 Bemötande – elever 

5.1 Hur uppfattar du att eleverna bemöter vuxna i skolan? 

5.2 Hur uppfattar du att eleverna bemöter varandra i skolan? 

 
 
 
 
 
 
 

 



Skolinspektionen Skolenkäten 
  

 
2022-10-26 

  
2 (2) 

 

6 Trygghet 

6.1 Upplever du att ditt barn känner rädsla för andra elever i skolan? 

6.2 
Upplever du att ditt barn känner rädsla för någon lärare eller annan vuxen i 

skolan? 

6.3 Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i skolan? 

6.4 Upplever du att ditt barn kan vara sig själv i skolan?  
 

 

7 Studiero 

7.1 Hur ofta verkar det vara arbetsro på lektionerna? 

7.2 
Hur ofta verkar det vara så stökigt på lektionerna att ditt barn har svårt att 

koncentrera sig? 
  

8 Elevhälsa    

8.1 
Hur uppfattar du möjligheterna för eleverna att få stöd från elevhälsan (till 

exempel skolsköterska, kurator, specialpedagog eller skolpsykolog)?  

8.2 Tycker du att skolan arbetar för att främja elevernas hälsa? 

  

9 Fritidshem (bildar ej index) 

9.1 Erbjuder fritids ditt barn meningsfulla aktiviteter? 

9.2 Erbjuder fritids ditt barn en trygg verksamhet?  

9.3 Stimulerar fritids ditt barns sociala utveckling?  

9.4. Stimulerar fritids ditt barns lärande? 

9.5 Finns det möjlighet till både aktivitet och vila?  

9.6 

 

Får du tillräcklig information om vad som händer på fritids?  

 

  

10 Klagomålshantering (bildar ej index) 

10.1 

Känner du till att du kan vända dig till kommunen eller till den som driver 

den fristående/privata skolan om du skulle ha klagomål och är missnöjd med 

hur skolan hanterar detta? 

  

11 Övergripande nöjdhet (bildar ej index) 

11.1 Hur nöjd är du med ditt barns skola?  

 

  

 

 

 


