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Broschyren ”Elevernas och vårdnadshavarnas syn på verksamheten” är framtagen av förvaltningskontoret,  Barn- och ungdomsförvaltningen, för att ge en bild 

av hur enheterna ser ut idag. Avsikten är att statistiken ska ge en bild av vilka förutsättningar enheterna har och deras utveckling. Broschyren har som mål att 

tillhandahålla en gemensam bild av verkligheten vars syfte är att tjäna som underlag till diskussion, analys och beslut. 

 

För mer information om broschyrens innehåll kontakta Peter Sunnanek på tel 0480-45 30 25 eller peter.sunnanek@kalmar.se
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ENHETER
Barkestorpsskolan är en 7-9 skola. Enheten ligger i Smedby cirka en mil väster om centralorten Kalmar.

Djurängsskolan är en F-6 skola samt bedriver även fritidshemsverksamhet. Enheten ligger i Djurängen 
i centralorten Kalmar (för tillfället på Tullslätten i centralorten Kalmar).

Dörbyskolan är en F-6 skola samt bedriver även fritidshemsverksamhet. 
Enheten ligger i Smedby cirka en mil söder om centralorten Kalmar.

Falkenbergsskolan är en F-9 skola, samt bedriver även fritidshemsverksamhet. 
Enheten ligger på Falkenberg och Tegelviken av södra delen av centralorten Kalmar.

Funkaboskolan är en F-9 skola samt bedriver även fritidshemsverksamhet. Enheten ligger i Funkabo i centralorten Kalmar. 

Förskolan Björkenäs ligger i Björkenäs i norra delen av centralorten Kalmar. 

Förskolan Djurängen ligger i Djurängen i centralorten Kalmar. 

Förskolan Hagby ligger i Hagby drygt två mil söder om centralorten Kalmar.

Förskolan Halltorp ligger i Halltorp cirka tre mil söder om centralorten Kalmar.

Förskolan Lindberga-Sjöängen ligger i Lindsdal cirka en mil norr om centralorten Kalmar.

Lindöskolans förskolor ligger på Getingen och Norrgårdsgärdet i centralorten Kalmar.

Förskolan Ljungbyholm ligger i Ljungbyholm drygt en mil söder om centralorten Kalmar.

Förskolan Ljusstaden ligger i Ljusstaden i norra delen av centralorten Kalmar. 

Förskolan Oxhagen-Malmen ligger på Oxhagen och Malmen i centralorten Kalmar.

Förskolan Pulpeten-Smedjan ligger i Lindsdal cirka en mil norr om centralorten Kalmar.

Förskolan Rinkabyholm ligger i Rinkabyholm cirka en mil söder om centralorten Kalmar.

Förskolan Rockneby ligger i Rockneby cirka två mil norr om centralorten Kalmar.

Förskolan Smedby ligger i Smedby cirka en mil väster om centralorten Kalmar.

Förskolan Svärdsliljan ligger på Sandås och Stensberg i centralorten Kalmar. 

Förskolan Trollet ligger i Berga i norra delen av centralorten Kalmar. 

Förskolan Vallmon ligger på Falkenberg och Tegelviken av södra delen av centralorten Kalmar.

Förskolan Ögonstenen ligger i Norrliden i norra delen av centralorten Kalmar.

Hagbyskolan är en F-6 skola samt bedriver även fritidshemsverksamhet. Enheten ligger i Hagby 
drygt två mil söder om centralorten Kalmar.

Halltorpsskolan är en F-6 skola samt bedriver även fritidshemsverksamhet. Enheten ligger i Halltorp 
cirka tre mil söder om centralorten Kalmar.

Kalmarsundsskolan är en F-9 skola samt bedriver även fritidshemsverksamhet. Enheten ligger i Norrliden 
i norra delen av centralorten Kalmar. 

Lindsdalsskolorna är en F-9 skola samt bedriver även fritidshemsverksamhet. Enheten ligger i Lindsdal 
cirka en mil norr om centralorten Kalmar. 

Lindöskolan är en F-6 skola samt bedriver även fritidshemsverksamhet. Enheten ligger på Getingen och N
orrgårdsgärdet i centralorten Kalmar.

Ljungbyholmsskolan är en F-6 skola samt bedriver även fritidshemsverksamhet. Enheten ligger i Ljungbyholm 
drygt en mil söder om centralorten Kalmar. 

Pårydsskolan är en förskola och en F-6 skola samt bedriver även fritidshemsverksamhet. Enheten ligger i Påryd 
drygt tre mil sydväst om centralorten Kalmar.

Rinkabyholmsskolan är en F-6 skola samt bedriver även fritidshemsverksamhet. Enheten ligger i Rinkabyholm 
cirka en mil söder om centralorten Kalmar.

Rocknebyskolan är en F-6 skola samt bedriver även fritidshemsverksamhet. Enheten ligger i Rockneby 
cirka två mil norr om centralorten Kalmar.

Södermöreskolan är en 7-9 skola. Enheten ligger i Ljungbyholm drygt en mil söder om centralorten Kalmar. 

Trekantenskolan är en förskola och en F-6 skola samt bedriver även fritidshemsverksamhet. 
Enheten ligger i Trekanten cirka två mil väster om centralorten Kalmar.

Tvärskogsskolan är en förskola och en F-3 skola samt bedriver även fritidshemsverksamhet. 
Enheten ligger i Tvärskog drygt två mil väster om centralorten Kalmar. 

Vasa skolområde är en F-9 skola samt bedriver även fritidshemsverksamhet. Enheten ligger på Malmen, Sandås, 
Oxhagen och Stensberg i centralorten Kalmar.

Åbyskolan är en förskola och en F-6 skola samt bedriver även fritidsverksamhet. Enheten ligger i Läckeby 
cirka två mil norr om centralorten Kalmar. 
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 KOMMUN I JÄMFÖRELSE MED RIKET – ÅK 9

NÖJDHET NÖJDHET

KOMMUN – KILLAR RIKET – KILLAR

SKOLARBETET SKOLARBETET

0

50

100
78%

71%

0

50

100

75%
64%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...är intressant ...är intressant

...är roligt ...är roligt
...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...är för svårt 
för mig

...är för svårt 
för mig

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

    ...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

    ...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

LÄRARNA I MIN SKOLA LÄRARNA I MIN SKOLA

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

JAG JAG

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

PÅ LEKTIONERNA PÅ LEKTIONERNA

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

Min skola arbetar aktivt 
med att förhindra 

kränkande behandling

Min skola arbetar aktivt 
med att förhindra 

kränkande behandling

TRYGGHET TRYGGHET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

...har studiero på 
lektionerna

...har studiero på 
lektionerna

...respekterar elever och 
lärare varandra

...respekterar elever och 
lärare varandra

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...får jag lära mig att 
argumentera för min sak

...får jag lära mig att 
argumentera för min sak

...finns det personal som jag 
är rädd för

...finns det personal som jag 
är rädd för

...respekterar vi 
varandras olikheter

...respekterar vi 
varandras olikheter

...pratar vi om mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om mänskliga 
rättigheter
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 KOMMUN I JÄMFÖRELSE MED RIKET – ÅK 9
KOMMUN – TJEJER RIKET – TJEJER

9

NÖJDHET NÖJDHET

SKOLARBETET SKOLARBETET

0

50

100
82%

76%

0

50

100

75%
64%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...är intressant ...är intressant

...är roligt ...är roligt
...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...är för svårt 
för mig

...är för svårt 
för mig

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

    ...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

    ...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan ...tycker det är svårt att veta 

vad jag ska klara av i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...är vi elever med och påverkar 
på vilket sätt vi ska arbeta 
med olika skoluppgifter

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

LÄRARNA I MIN SKOLA LÄRARNA I MIN SKOLA

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

JAG JAG

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

PÅ LEKTIONERNA PÅ LEKTIONERNA

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

Min skola arbetar aktivt 
med att förhindra 

kränkande behandling

Min skola arbetar aktivt 
med att förhindra 

kränkande behandling

TRYGGHET TRYGGHET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

...har studiero på 
lektionerna

...har studiero på 
lektionerna

...respekterar elever och 
lärare varandra

...respekterar elever och 
lärare varandra

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...får jag lära mig att 
argumentera för min sak

...får jag lära mig att 
argumentera för min sak

...finns det personal som jag 
är rädd för

...finns det personal som jag 
är rädd för

...respekterar vi 
varandras olikheter

...respekterar vi 
varandras olikheter

...pratar vi om mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om mänskliga 
rättigheter
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KOMMUN – ANNAT KÖN / VILL INTE SÄGA RIKET – ANNAT KÖN / VILL INTE SÄGA

NÖJDHET NÖJDHET

SKOLARBETET SKOLARBETET

0

50

100

0

50

100

56%
46%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...är intressant ...är intressant

...är roligt ...är roligt
...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...är för svårt 
för mig

...är för svårt 
för mig

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

    ...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

    ...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...är vi elever med och påverkar 
på vilket sätt vi ska arbeta 
med olika skoluppgifter

...är vi elever med och påverkar 
på vilket sätt vi ska arbeta 
med olika skoluppgifter

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

LÄRARNA I MIN SKOLA LÄRARNA I MIN SKOLA

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

JAG JAG

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

PÅ LEKTIONERNA PÅ LEKTIONERNA

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

Min skola arbetar aktivt 
med att förhindra 

kränkande behandling

Min skola arbetar aktivt 
med att förhindra 

kränkande behandling

TRYGGHET TRYGGHET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

...har studiero på 
lektionerna

...har studiero på 
lektionerna

...respekterar elever och 
lärare varandra

...respekterar elever och 
lärare varandra

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...får jag lära mig att 
argumentera för min sak

...får jag lära mig att 
argumentera för min sak

...finns det personal som jag 
är rädd för

...finns det personal som jag 
är rädd för

...respekterar vi 
varandras olikheter

...respekterar vi 
varandras olikheter

...pratar vi om mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om mänskliga 
rättigheter

 KOMMUN I JÄMFÖRELSE MED RIKET – ÅK 9

Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte.
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KOMMUNNIVÅ 7-9

NÖJDHET

TJEJER

SKOLARBETET

0

50

100
85%

78%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

...är intressant

...är roligt

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...är för svårt 
för mig

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...har studiero 
på lektionerna

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

LÄRARNA I MIN SKOLA

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

JAG

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

PÅ LEKTIONERNA

I MIN SKOLA

...respekterar elever och 
lärare varandra

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...pratar vi om 
mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...finns det personal som 
jag är rädd för

...finns det 
elever som jag 
är rädd för

...respekterar vi 
varandras olikheter

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs med 
min lärare

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

TRYGGHET

I MIN SKOLA

13

NÖJDHET

KILLAR

SKOLARBETET

ANDEL AV SVAREN 49% ANDEL AV SVAREN 49%

0

50

100
84%

76%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

...är intressant

...är roligt

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...är för svårt 
för mig

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...har studiero 
på lektionerna

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

LÄRARNA I MIN SKOLA

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

JAG

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

PÅ LEKTIONERNA

I MIN SKOLA

...respekterar elever och 
lärare varandra

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...pratar vi om 
mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...finns det personal som 
jag är rädd för

...finns det 
elever som jag 
är rädd för

...respekterar vi 
varandras olikheter

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs med 
min lärare

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

TRYGGHET

I MIN SKOLA
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 KOMMUNNIVÅ 7-9

15

NÖJDHET

ANNAT KÖN / VILL INTE SÄGA

SKOLARBETET

0

50

100

48%
41%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

...är intressant

...är roligt

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...är för svårt 
för mig

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...är vi elever med och påverkar 
på vilket sätt vi ska arbeta 
med olika skoluppgifter

...har studiero 
på lektionerna

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

LÄRARNA I MIN SKOLA

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

JAG

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

PÅ LEKTIONERNA

I MIN SKOLA

...respekterar vi 
varandras olikheter

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...pratar vi om 
mänskliga rättigheter

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...finns det personal 
som jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs med 
min lärare

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

TRYGGHET

I MIN SKOLA

..får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

ANDEL AV SVAREN 2%



16 17

BARKESTORPSSKOLAN 7-9

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

NÖJDHET NÖJDHET

KILLAR TJEJER

SKOLARBETET SKOLARBETET

0

50

100
82%

74%

0

50

100
82%

74%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...är intressant ...är intressant

...är roligt ...är roligt

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...är för svårt 
för mig

...är för svårt 
för mig

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...har studiero 
på lektionerna

...har studiero 
på lektionerna

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

LÄRARNA I MIN SKOLA LÄRARNA I MIN SKOLA

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

JAG JAG

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

PÅ LEKTIONERNA PÅ LEKTIONERNA

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

...respekterar elever och 
lärare varandra

...respekterar elever och 
lärare varandra

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...pratar vi om 
mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om 
mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...finns det personal som 
jag är rädd för

...finns det personal som 
jag är rädd för

...finns det 
elever som jag 
är rädd för

...finns det 
elever som jag 
är rädd för

...respekterar vi 
varandras olikheter

...respekterar vi 
varandras olikheter

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs med 
min lärare

Jag trivs med 
min lärare

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

TRYGGHET TRYGGHET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA
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FALKENBERGSSKOLAN 7-9

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

NÖJDHET NÖJDHET

KILLAR TJEJER

SKOLARBETET SKOLARBETET

0

50

100
75%

70%

0

50

100
80% 77%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...är intressant ...är intressant

...är roligt ...är roligt

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...är för svårt 
för mig

...är för svårt 
för mig

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...har studiero 
på lektionerna

...har studiero 
på lektionerna

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

LÄRARNA I MIN SKOLA LÄRARNA I MIN SKOLA

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

JAG JAG

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

PÅ LEKTIONERNA PÅ LEKTIONERNA

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

...respekterar elever och 
lärare varandra

...respekterar elever och 
lärare varandra

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...pratar vi om 
mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om 
mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...finns det personal som 
jag är rädd för

...finns det personal som 
jag är rädd för

...finns det 
elever som jag 
är rädd för

...finns det 
elever som jag 
är rädd för

...respekterar vi 
varandras olikheter

...respekterar vi 
varandras olikheter

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs med 
min lärare

Jag trivs med 
min lärare

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

TRYGGHET TRYGGHET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA



20 21

FUNKABOSKOLAN 7-9

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

NÖJDHET NÖJDHET

KILLAR TJEJER

SKOLARBETET SKOLARBETET

0

50

100 94% 89%

0

50

100 90%
83%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...är intressant ...är intressant

...är roligt ...är roligt

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...är för svårt 
för mig

...är för svårt 
för mig

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...har studiero 
på lektionerna

...har studiero 
på lektionerna

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

LÄRARNA I MIN SKOLA LÄRARNA I MIN SKOLA

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

JAG JAG

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

PÅ LEKTIONERNA PÅ LEKTIONERNA

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

...respekterar elever och 
lärare varandra

...respekterar elever och 
lärare varandra

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...pratar vi om 
mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om 
mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...finns det personal som 
jag är rädd för

...finns det personal som 
jag är rädd för

...finns det 
elever som jag 
är rädd för

...finns det 
elever som jag 
är rädd för

...respekterar vi 
varandras olikheter

...respekterar vi 
varandras olikheter

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs med 
min lärare

Jag trivs med 
min lärare

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

TRYGGHET TRYGGHET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA



22 23

KALMARSUNDSSKOLAN 7-9

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

NÖJDHET NÖJDHET

KILLAR TJEJER

SKOLARBETET SKOLARBETET

0

50

100
77%

69%

0

50

100
76%

71%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...är intressant ...är intressant

...är roligt ...är roligt

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...är för svårt 
för mig

...är för svårt 
för mig

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...har studiero 
på lektionerna

...har studiero 
på lektionerna

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

LÄRARNA I MIN SKOLA LÄRARNA I MIN SKOLA

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

JAG JAG

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

PÅ LEKTIONERNA PÅ LEKTIONERNA

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

...respekterar elever och 
lärare varandra

...respekterar elever och 
lärare varandra

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...pratar vi om 
mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om 
mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...finns det personal som 
jag är rädd för

...finns det personal som 
jag är rädd för

...finns det 
elever som jag 
är rädd för

...finns det 
elever som jag 
är rädd för

...respekterar vi 
varandras olikheter

...respekterar vi 
varandras olikheter

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs med 
min lärare

Jag trivs med 
min lärare

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

TRYGGHET TRYGGHET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA



24 25

LINDSDALSSKOLORNA 7-9

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

NÖJDHET NÖJDHET

KILLAR TJEJER

SKOLARBETET SKOLARBETET

0

50

100 86%
75%

0

50

100 92% 88%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...är intressant ...är intressant

...är roligt ...är roligt

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...är för svårt 
för mig

...är för svårt 
för mig

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...har studiero 
på lektionerna

...har studiero 
på lektionerna

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

LÄRARNA I MIN SKOLA LÄRARNA I MIN SKOLA

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

JAG JAG

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

PÅ LEKTIONERNA PÅ LEKTIONERNA

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

...respekterar elever och 
lärare varandra

...respekterar elever och 
lärare varandra

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...pratar vi om 
mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om 
mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...finns det personal som 
jag är rädd för

...finns det personal som 
jag är rädd för

...finns det 
elever som jag 
är rädd för

...finns det 
elever som jag 
är rädd för

...respekterar vi 
varandras olikheter

...respekterar vi 
varandras olikheter

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs med 
min lärare

Jag trivs med 
min lärare

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

TRYGGHET TRYGGHET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA



26 27

SÖDERMÖRESKOLAN 7-9

NÖJDHET NÖJDHET

KILLAR TJEJER

SKOLARBETET SKOLARBETET

0

50

100

0

50

100

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...är intressant ...är intressant

...är roligt ...är roligt

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...är för svårt 
för mig

...är för svårt 
för mig

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...har studiero 
på lektionerna

...har studiero 
på lektionerna

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

LÄRARNA I MIN SKOLA LÄRARNA I MIN SKOLA

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

JAG JAG

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

PÅ LEKTIONERNA PÅ LEKTIONERNA

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

...respekterar elever och 
lärare varandra

...respekterar elever och 
lärare varandra

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...pratar vi om 
mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om 
mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...finns det personal som 
jag är rädd för

...finns det personal som 
jag är rädd för

...finns det 
elever som jag 
är rädd för

...finns det 
elever som jag 
är rädd för

...respekterar vi 
varandras olikheter

...respekterar vi 
varandras olikheter

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs med 
min lärare

Jag trivs med 
min lärare

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

TRYGGHET TRYGGHET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

Svarsfrekvensen är låg och därför redovisas inte svaren. Svarsfrekvensen är låg och därför redovisas inte svaren.
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VASASKOLAN 7-9

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

NÖJDHET NÖJDHET

KILLAR TJEJER

SKOLARBETET SKOLARBETET

0

50

100 91% 86%

0

50

100 89% 84%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...är intressant ...är intressant

...är roligt ...är roligt

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...stimulerar mig 
att lära mig mer

...är för svårt 
för mig

...är för svårt 
för mig

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...förklarar vad vi ska göra i     
    skolarbetet så att jag förstår

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

...får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

    ...förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att det är 
studiero på lektionerna

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...uppmuntrar oss elever 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...får för lite utmanande 
arbetstuppgifter i skolan

...har studiero 
på lektionerna

...har studiero 
på lektionerna

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...vet vad jag behöver för att 
nå kunskapskraven i skolan

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

...kan få svårare upp-
gifter om jag vill

LÄRARNA I MIN SKOLA LÄRARNA I MIN SKOLA

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...finns det extrauppgifter för 
de som hinner och vill ha det

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...får jag öva på att göra 
etiska ställningstaganden

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och bestämmer 
vilka ordningsregler vi ska ha

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

...är vi elever med och 
påverkar vår skolmiljö

JAG JAG

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...får vi diskutera 
och debattera 
olika frågor

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...stör andra elever ordningen 
i klassrummet

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

...har vi elever 
inflytande över 

undervisningens 
innehåll

PÅ LEKTIONERNA PÅ LEKTIONERNA

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

...respekterar elever och 
lärare varandra

...respekterar elever och 
lärare varandra

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

...pratar vi om 
mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om 
mänskliga 
rättigheter

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

...finns det personal som 
jag är rädd för

...finns det personal som 
jag är rädd för

...finns det 
elever som jag 
är rädd för

...finns det 
elever som jag 
är rädd för

...respekterar vi 
varandras olikheter

...respekterar vi 
varandras olikheter

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag känner 
mig trygg på 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs i 
skolan

Jag trivs med 
min lärare

Jag trivs med 
min lärare

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på 

att en elev blivit kränkt

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

.Min skola arbetar 
aktivt med att förhindra 

kränkande behandling

TRYGGHET TRYGGHET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA



 KOMMUN I JÄMFÖRELSE MED RIKET – ÅK 5
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KOMMUN – TJEJER RIKET – TJEJERKOMMUN – KILLAR RIKET – KILLAR

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR
Skolarbetet är intressant Skolarbetet är intressant Skolarbetet är intressant Skolarbetet är intressant

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

NÖJDHET NÖJDHET NÖJDHET NÖJDHET

0

50

100 87%

0

50

100 92%

0

50

100 89%

0

50

100 92%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

MINA LÄRARE MINA LÄRARE MINA LÄRARE MINA LÄRARE
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...är rättvisa mot 
oss elever

...är rättvisa mot 
oss elever

...är rättvisa mot 
oss elever

...är rättvisa mot 
oss elever

I MIN SKOLA I MIN SKOLA I MIN SKOLA I MIN SKOLA
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

TRYGGHET TRYGGHET TRYGGHET TRYGGHET
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda 

på att någon varit elak 
mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda 

på att någon varit elak 
mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda 

på att någon varit elak 
mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda 

på att någon varit elak 
mot en elev
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KOMMUN – ANNAT KÖN  / VILL INTE  ANGE RIKET – ANNAT KÖN  / VILL INTE  ANGE

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR
Skolarbetet är intressant Skolarbetet är intressant

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

NÖJDHET NÖJDHET

0

50

100

0

50

100

75%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

MINA LÄRARE MINA LÄRARE
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...är rättvisa mot 
oss elever

...är rättvisa mot 
oss elever

I MIN SKOLA I MIN SKOLA
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

TRYGGHET TRYGGHET
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda 

på att någon varit elak 
mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda 

på att någon varit elak 
mot en elev

 KOMMUN I JÄMFÖRELSE MED RIKET – ÅK 5

Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte.
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TOTALSIFFROR 4-6
TJEJER ANNAT KÖN  / VILL INTE  ANGEKILLAR

35

FÖRUTSÄTTNINGAR

ANDEL AV SVAREN 50% ANDEL AV SVAREN 49% ANDEL AV SVAREN 1%

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR
Skolarbetet är intressant Skolarbetet är intressant Skolarbetet är intressant

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

NÖJDHET NÖJDHET NÖJDHET

0

50

100 89%
82%

0

50

100 91% 88%

0

50

100

67% 68%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

MINA LÄRARE MINA LÄRARE MINA LÄRARE
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

I MIN SKOLA I MIN SKOLA I MIN SKOLA
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

TRYGGHET TRYGGHET TRYGGHET
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev



36 37

TJEJER TJEJERKILLAR KILLAR

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGARFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR
Skolarbetet är intressant Skolarbetet är intressantSkolarbetet är intressant Skolarbetet är intressant

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheterRöd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

0

50

100 86%
76%

0

50

100 89% 87%

0

50

100 89% 91%

0

50

100 88% 83%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

MINA LÄRARE MINA LÄRAREMINA LÄRARE MINA LÄRARE
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

I MIN SKOLA I MIN SKOLAI MIN SKOLA I MIN SKOLA
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

TRYGGHET TRYGGHETTRYGGHET TRYGGHET
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärareJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

DJURÄNGSSKOLAN 4-6 DÖRBYSKOLAN 4-6



38 39

TJEJER TJEJERKILLAR KILLAR

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGARFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR
Skolarbetet är intressant Skolarbetet är intressantSkolarbetet är intressant Skolarbetet är intressant

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheterRöd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

0

50

100 81%
74%

0

50

100 89%
75%

0

50

100 82% 79%

0

50

100

78%
65%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

MINA LÄRARE MINA LÄRAREMINA LÄRARE MINA LÄRARE
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

I MIN SKOLA I MIN SKOLAI MIN SKOLA I MIN SKOLA
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

TRYGGHET TRYGGHETTRYGGHET TRYGGHET
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärareJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

FALKENBERGSSKOLAN 4-6 FUNKABOSKOLAN 4-6



40 41

TJEJER TJEJERKILLAR KILLAR

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGARFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR
Skolarbetet är intressant Skolarbetet är intressantSkolarbetet är intressant Skolarbetet är intressant

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheterRöd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

0

50

100
100%

84%

0

50

100 87%

59%

0

50

100 97% 94%

0

50

100
100% 100%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

MINA LÄRARE MINA LÄRAREMINA LÄRARE MINA LÄRARE
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

I MIN SKOLA I MIN SKOLAI MIN SKOLA I MIN SKOLA
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

TRYGGHET TRYGGHETTRYGGHET TRYGGHET
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärareJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

HAGBYSKOLAN 4-6 HALLTORPSSKOLAN 4-6



42 43

TJEJER TJEJERKILLAR KILLAR

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGARFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR
Skolarbetet är intressant Skolarbetet är intressantSkolarbetet är intressant Skolarbetet är intressant

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheterRöd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

0

50

100 93% 88%

0

50

100 92% 88%

0

50

100 95% 91%

0

50

100 91% 88%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

MINA LÄRARE MINA LÄRAREMINA LÄRARE MINA LÄRARE
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

I MIN SKOLA I MIN SKOLAI MIN SKOLA I MIN SKOLA
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

TRYGGHET TRYGGHETTRYGGHET TRYGGHET
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärareJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

KALMARSUNDSSKOLAN 4-6 LINDSDALSSKOLORNA 4-6



44 45

TJEJER TJEJERKILLAR KILLAR

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGARFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR
Skolarbetet är intressant Skolarbetet är intressantSkolarbetet är intressant Skolarbetet är intressant

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheterRöd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

0

50

100 87%

59%

0

50

100 94% 92%

0

50

100 86% 80%

0

50

100
100% 100%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

MINA LÄRARE MINA LÄRAREMINA LÄRARE MINA LÄRARE
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

I MIN SKOLA I MIN SKOLAI MIN SKOLA I MIN SKOLA
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

TRYGGHET TRYGGHETTRYGGHET TRYGGHET
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärareJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

LINDÖSKOLAN 4-6 LJUNGBYHOLMSSKOLAN 4-6



46 47

TJEJER TJEJERKILLAR KILLAR

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGARFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR
Skolarbetet är intressant Skolarbetet är intressantSkolarbetet är intressant Skolarbetet är intressant

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheterRöd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

0

50

100 87%

65%

0

50

100 82%
80%

0

50

100 87% 87%

0

50

100 93% 90%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

MINA LÄRARE MINA LÄRAREMINA LÄRARE MINA LÄRARE
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

I MIN SKOLA I MIN SKOLAI MIN SKOLA I MIN SKOLA
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

TRYGGHET TRYGGHETTRYGGHET TRYGGHET
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärareJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

PÅRYDSKOLAN 4-6 RINKABYHOLMSSKOLAN 4-6



48 49

TJEJER TJEJERKILLAR KILLAR

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGARFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR
Skolarbetet är intressant Skolarbetet är intressantSkolarbetet är intressant Skolarbetet är intressant

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheterRöd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

0

50

100 93%
85%

0

50

100 89%
82%

0

50

100 87% 89%

0

50

100 90% 87%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

MINA LÄRARE MINA LÄRAREMINA LÄRARE MINA LÄRARE
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

I MIN SKOLA I MIN SKOLAI MIN SKOLA I MIN SKOLA
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

TRYGGHET TRYGGHETTRYGGHET TRYGGHET
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärareJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

ROCKNEBYSKOLAN 4-6 TREKANTENSKOLAN 4-6



50 51

TJEJER TJEJERKILLAR KILLAR

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGARFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR
Skolarbetet är intressant Skolarbetet är intressantSkolarbetet är intressant Skolarbetet är intressant

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om 

jag vill

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheterRöd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

0

50

100 90% 86%

0

50

100 97% 97%

0

50

100 94% 91%

0

50

100 92% 94%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven 
i skolan om jag försöker

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

MINA LÄRARE MINA LÄRAREMINA LÄRARE MINA LÄRARE
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det
...hjälper mig i skolarbetet 

när jag behöver det

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet så 
att jag förstår

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

...ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever...är rättvisa mot oss elever ...är rättvisa mot oss elever

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

...ger killar och tjejer 
samma förutsättningar

I MIN SKOLA I MIN SKOLAI MIN SKOLA I MIN SKOLA
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar
...finns det extrauppgifter 

när man är klar

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...respekterar vi 
varandra

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...följer eleverna de 
ordningsregler som finns

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det vuxna som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

...finns det elever som 
jag är rädd för

TRYGGHET TRYGGHETTRYGGHET TRYGGHET
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev
Jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärareJag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

De vuxna på 
skolan reagerar 

om de får reda på 
att någon varit 

elak mot en elev

VASASKOLAN 4-6 ÅBYSKOLAN 4-6



52 53

TOTALSIFFROR F-3

TJEJER ANNAT KÖN / VILL INTE ANGEKILLAR

SKOLARBETET

ANDEL AV SVAREN 49% ANDEL AV SVAREN 51% ANDEL AV SVAREN 0%

SKOLARBETET SKOLARBETET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA I MIN SKOLA

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

...är intressant ...är intressant ...är intressant

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

...är roligt ...är roligt ...är roligt

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

...är för svårt för mig ...är för svårt för mig ...är för svårt för mig

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

0

50

100 97% 93%

0

50

100 99% 96%

0

50

100

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanDe vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET

Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte.



54 55

DJURÄNGSSKOLAN F-3

TJEJERKILLAR

SKOLARBETET SKOLARBETET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

...är intressant ...är intressant

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

...är roligt ...är roligt

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

...är för svårt för mig ...är för svårt för mig

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 87%

77%

0

50

100 94% 97%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanDe vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

DÖRBYSKOLAN F-3

TJEJERKILLAR

SKOLARBETET SKOLARBETET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

...är intressant ...är intressant

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

...är roligt ...är roligt

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

...är för svårt för mig ...är för svårt för mig

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 95% 90%

0

50

100 99% 94%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanDe vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET



56 57

FALKENBERGSSKOLAN F-3

TJEJERKILLAR

SKOLARBETET SKOLARBETET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

...är intressant ...är intressant

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

...är roligt ...är roligt

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

...är för svårt för mig ...är för svårt för mig

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 98% 97%

0

50

100
100% 100%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanDe vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

FUNKABOSKOLAN F-3

TJEJERKILLAR

SKOLARBETET SKOLARBETET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

...är intressant ...är intressant

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

...är roligt ...är roligt

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

...är för svårt för mig ...är för svårt för mig

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 97% 91%

0

50

100
100% 97%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanDe vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET



58 59

HAGBYSKOLAN F-3

TJEJERKILLAR

SKOLARBETET SKOLARBETET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

...är intressant ...är intressant

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

...är roligt ...är roligt

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

...är för svårt för mig ...är för svårt för mig

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 100% 98%

0

50

100
100% 98%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanDe vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

HALLTORPSSKOLAN F-3

TJEJERKILLAR

SKOLARBETET SKOLARBETET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

...är intressant ...är intressant

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

...är roligt ...är roligt

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

...är för svårt för mig ...är för svårt för mig

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 100% 100%

0

50

100
100% 100%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanDe vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET



60 61

KALMARSUNDSSKOLAN F-3

TJEJERKILLAR

SKOLARBETET SKOLARBETET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

...är intressant ...är intressant

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

...är roligt ...är roligt

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

...är för svårt för mig ...är för svårt för mig

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 96% 95%

0

50

100
100% 96%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanDe vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

LINDSDALSSKOLORNA F-3

TJEJERKILLAR

SKOLARBETET SKOLARBETET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

...är intressant ...är intressant

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

...är roligt ...är roligt

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

...är för svårt för mig ...är för svårt för mig

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 99% 96%

0

50

100
98% 96%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanDe vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET



62 63

LINDÖSKOLAN F-3

TJEJERKILLAR

SKOLARBETET SKOLARBETET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

...är intressant ...är intressant

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

...är roligt ...är roligt

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

...är för svårt för mig ...är för svårt för mig

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100
100% 99%

0

50

100
100% 99%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanDe vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

LJUNGBYHOLMSSKOLAN F-3

TJEJERKILLAR

SKOLARBETET SKOLARBETET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

...är intressant ...är intressant

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

...är roligt ...är roligt

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

...är för svårt för mig ...är för svårt för mig

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 99% 96%

0

50

100
99% 97%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanDe vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET



64 65

PÅRYDSSKOLAN F-3

TJEJERKILLAR

SKOLARBETET SKOLARBETET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

...är intressant ...är intressant

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

...är roligt ...är roligt

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

...är för svårt för mig ...är för svårt för mig

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100
83% 82%

0

50

100
89% 88%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanDe vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

RINKABYHOLMSSKOLAN F-3

TJEJERKILLAR

SKOLARBETET SKOLARBETET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

...är intressant ...är intressant

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

...är roligt ...är roligt

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

...är för svårt för mig ...är för svårt för mig

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 99% 96%

0

50

100 99% 97%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanDe vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET



66 67

ROCKNEBYSKOLAN F-3 TREKANTENSKOLAN F-3

TJEJER TJEJERKILLAR KILLAR

SKOLARBETET SKOLARBETETSKOLARBETET SKOLARBETET

I MIN SKOLA I MIN SKOLAI MIN SKOLA I MIN SKOLA

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSELTRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

...är intressant ...är intressant...är intressant ...är intressant

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

...är roligt ...är roligt...är roligt ...är roligt

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

...är för svårt för mig ...är för svårt för mig...är för svårt för mig ...är för svårt för mig

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheterRöd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 96% 92%

0

50

100 97% 92%

0

50

100 97% 98%

0

50

100
100% 95%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs i skolan Jag trivs i skolanDe vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET



68 69

TVÄRSKOGSSKOLAN F-3 VASASKOLAN F-3

TJEJER TJEJERKILLAR KILLAR

SKOLARBETET SKOLARBETETSKOLARBETET SKOLARBETET

I MIN SKOLA I MIN SKOLAI MIN SKOLA I MIN SKOLA

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSELTRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

...är intressant ...är intressant...är intressant ...är intressant

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

...är roligt ...är roligt...är roligt ...är roligt

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

...är för svårt för mig ...är för svårt för mig...är för svårt för mig ...är för svårt för mig

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheterRöd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100
100%

87%

0

50

100 97% 88%

0

50

100
100% 100%

0

50

100 99% 96%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanJag trivs i skolan Jag trivs i skolanDe vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET



70 71

ÅBYSKOLAN F-3

TJEJERKILLAR

SKOLARBETET SKOLARBETET

I MIN SKOLA I MIN SKOLA

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

...är intressant ...är intressant

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

...finns det extrauppgifter när 
man är klar

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag 
kan prata med om någon 

varit elak mot en elev

...är roligt ...är roligt

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

...är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

...följer eleverna de ordnings-
regler som finns

Jag trivs med min 
lärare

Jag trivs med min 
lärare

...är för svårt för mig ...är för svårt för mig

...finns det elever 
som jag är rädd för

...finns det elever 
som jag är rädd för

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 98% 92%

0

50

100 98% 91%

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag är nöjd med min 
skola som helhet

Jag skulle 
rekommendera min skola

Jag skulle 
rekommendera min skola

...respekterar vi varandra ...respekterar vi varandra

Jag trivs i skolan Jag trivs i skolanDe vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

...finns det vuxna 
som jag är rädd för

NÖJDHET NÖJDHET



73

TOTALSIFFROR FRITIDSHEM 4-6TOTALSIFFROR FRITIDSHEM F-3

KILLAR KILLAR

TJEJER TJEJER

ANNAT KÖN / VILL INTE SÄGA ANNAT KÖN / VILL INTE SÄGA

JAG

ANDEL AV SVAREN 49%

NÖJDHET JAG

ANDEL AV SVAREN 50%

NÖJDHET

JAG

ANDEL AV SVAREN 51%

NÖJDHET JAG

ANDEL AV SVAREN 50%

NÖJDHET

JAG

ANDEL AV SVAREN 0%

NÖJDHET JAG

ANDEL AV SVAREN 0%

NÖJDHET

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att flickor och 
pojkar behandlas lika på 

vårt fritidshem

...tycker att flickor och 
pojkar behandlas lika på 

vårt fritidshem

...tycker att flickor och 
pojkar behandlas lika på 

vårt fritidshem

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

0

50

100 98% 98%

0

50

100 95% 94%

0

50

100 99% 98%

0

50

100 92% 89%

0

50

100

0

50

100

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

72

Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte. Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte.



74 75

DJURÄNGSSKOLAN FRITIDSHEM F-3 och 4-6

F-3 F-3

4-6 4-6

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

DÖRBYSKOLAN FRITIDSHEM F-3 och 4-6

POJKAR POJKAR

POJKAR POJKAR

FLICKOR FLICKOR

FLICKOR FLICKOR

JAG JAG

JAG JAG

JAG JAG

JAG JAG

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

0

50

100 92% 94%

0

50

100 97% 95%

0

50

100

0

50

100

0

50

100 99% 98%

0

50

100 99% 98%

0

50

100

0

50

100

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte. Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte.



76 77

FALKENBERGSSKOLAN FRITIDSHEM F-3 och 4-6 FUNKABOSKOLAN FRITIDSHEM F-3 och 4-6

F-3 F-3

4-6 4-6

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

POJKAR POJKAR

POJKAR POJKAR

FLICKOR FLICKOR

FLICKOR FLICKOR

JAG JAG

JAG JAG

JAG JAG

JAG JAG

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

0

50

100 98% 100%

0

50

100 99% 98%

0

50

100

0

50

100

0

50

100 99% 98%

0

50

100 99% 98%

0

50

100

0

50

100
82%

70%

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte.

Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte.



78 79

HAGBYSKOLAN FRITIDSHEM F-3 och 4-6 HALLTORPSSKOLAN FRITIDSHEM F-3 och 4-6

F-3 F-3

4-6 4-6

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

POJKAR POJKAR

POJKAR POJKAR

FLICKOR FLICKOR

FLICKOR FLICKOR

JAG JAG

JAG JAG

JAG JAG

JAG JAG

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

0

50

100 92% 86%

0

50

100
100% 100%

0

50

100

0

50

100

0

50

100
99% 98%

0

50

100 99% 98%

0

50

100 89%
78%

0

50

100

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte.

Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte.



80 81

KALMARSUNDSSKOLAN FRITIDSHEM F-3 och 4-6 LINDSDALSSKOLORNA FRITIDSHEM F-3 och 4-6

F-3 F-3

4-6 4-6

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

POJKAR POJKAR

POJKAR POJKAR

FLICKOR FLICKOR

FLICKOR FLICKOR

JAG JAG

JAG JAG

JAG JAG

JAG JAG

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

0

50

100 98% 98%

0

50

100 98% 94%

0

50

100 93% 93%

0

50

100
100% 100%

0

50

100 99% 98%

0

50

100 99% 98%

0

50

100
100% 100%

0

50

100

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte.



82 83

LINDÖSKOLAN FRITIDSHEM F-3 och 4-6 LJUNGBYHOLMSSKOLAN FRITIDSHEM F-3 och 4-6

F-3 F-3

4-6 4-6

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

POJKAR POJKAR

POJKAR POJKAR

FLICKOR FLICKOR

FLICKOR FLICKOR

JAG JAG

JAG JAG

JAG JAG

JAG JAG

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

0

50

100
100% 98%

0

50

100 98% 96%

0

50

100
80%

90%

0

50

100
100% 91%

0

50

100 99% 98%

0

50

100 99% 98%

0

50

100 91% 89%

0

50

100
100% 100%

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.



84 85

PÅRYDSSKOLAN FRITIDSHEM F-3 och 4-6 RINKABYHOLMSSKOLAN FRITIDSHEM F-3 och 4-6

F-3 F-3

4-6 4-6

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

POJKAR POJKAR

POJKAR POJKAR

FLICKOR FLICKOR

FLICKOR FLICKOR

JAG JAG

JAG JAG

JAG JAG

JAG JAG

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

0

50

100

78%

100%

0

50

100
100% 95%

0

50

100

0

50

100
100% 100%

0

50

100 99% 98%

0

50

100 99% 98%

0

50

100

0

50

100

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte. Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte.



86 87

ROCKNEBYSKOLAN FRITIDSHEM F-3 och 4-6 TREKANTENSKOLAN FRITIDSHEM F-3 och 4-6

F-3 F-3

4-6 4-6

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

POJKAR POJKAR

POJKAR POJKAR

FLICKOR FLICKOR

FLICKOR FLICKOR

JAG JAG

JAG JAG

JAG JAG

JAG JAG

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

0

50

100 96% 98%

0

50

100
100% 100%

0

50

100

0

50

100
100% 93%

0

50

100 99% 98%

0

50

100 99% 98%

0

50

100

0

50

100
100% 100%

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte.



88 89

VASASKOLAN FRITIDSHEM F-3 och 4-6TVÄRSKOGSSKOLAN FRITIDSHEM F-3

F-3 F-3

4-6

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

POJKAR POJKAR

POJKAR

FLICKOR FLICKOR

FLICKOR

JAG JAG

JAG

JAG JAG

JAG

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet. ...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet.

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

0

50

100
100% 100%

0

50

100 97% 90%

0

50

100
100% 96%

0

50

100 99% 98%

0

50

100 99% 98%

0

50

100
93% 100%

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.



90 91

ÅBYSKOLAN FRITIDSHEM F-3 och 4-6

F-3

4-6

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

POJKAR

POJKAR

FLICKOR

FLICKOR

JAG

JAG

JAG

JAG

...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet.

...trivs på fritidshemmet.

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...tycker att killar och tjejer 
får samma förutsättningar

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...känner mig trygg på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan påverka vad vi gör på 
fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

...kan välja på många olika 
saker att göra på fritidshemmet.

0

50

100 97% 97%

0

50

100

0

50

100 99% 98%

0

50

100
88% 88%

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag är nöjd med mitt fritidshem 
som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...trivs med de vuxna 
på fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

...kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet.

Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte.
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 KOMMUN I JÄMFÖRELSE MED RIKET
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

NÖJDHET NÖJDHET

93

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

0

50

100 92% 91%

0

50

100 88% 86%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE KUNSKAP OCH LÄRANDE

KOMMUN RIKET

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt



94 95

BARKESTORPSSKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 89% 85%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

DJURÄNGSSKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 82% 77%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt



96 97

DÖRBYSKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 93% 88%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

FALKENBERGSSKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 89% 89%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt



98 99

FUNKABOSKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 95% 93%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

HAGBYSKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 95% 91%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt



100 101

HALLTORPSSKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 91% 91%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

KALMARSUNDSSKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 91% 89%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt



102 103

LINDSDALSSKOLORNA 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

LINDÖSKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 94% 93%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 89% 89%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt



104 105

LJUNGBYHOLMSSKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

PÅRYDSKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 93% 94%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 90% 89%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt



106 107

RINKABYHOLMSSKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

ROCKNEBYSKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 97%
89%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 93% 89%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt



108 109

SÖDERMÖRESKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

TREKANTENSKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100

78%
89%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 93% 89%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt



110 111

TVÄRSKOGSSKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

VASASKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 92% 89%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 94% 89%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt



112 113

ÅBYSKOLAN 
VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA

NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt barns 
skola arbetar aktivt med att fö-
rhindra kränkande behandling

Jag upplever att eleverna i mitt 
barns klass respekterar

 varandras olikheter

Jag upplever att mitt barns 
klasslärare/mentor säger till 

dem som stör på lektionerna

Jag vet vem jag kan vända mig 
till på skolan om jag får reda på 
att en elev blivit kränkt

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns personal 
på skolan som mitt 

barn är rädd för

Mitt barn får den hjälp som hon/han 
behöver för att nå kunskapskraven

JMitt barns klasslärare/mentor 
informerar mig om vad som ska 

göras i skolarbetet

Undervisningen i skolan 
väcker mitt barns lust att lära

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/men-
tor ger killar och tjejer 

samma förutsättningar

MItt barns klasslärare/
mentor väcker mitt barns 
intresse för skolarbetet

Undervisningen i skolan passar 
mitt barns sätt att lära sig

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för 
att nå kunskapskraven i skolan

Jag behöver mer information 
från skolan om vad mitt barn 
ska klara av i skolarbetet

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i skolan 

vill hon/han lära sig 
mer om det

På utvecklingssamtalen 
får jag veta hur mitt barn 

utvecklas socialt

Efter utvecklingssamtalet vet jag 
hur skolan ska arbeta med mitt 
barns kunskapsutveckling

Skolan har informerat sig 
om hur jag upplever mitt 

barns skol- och livssituation.

Jag upplever att frågor om 
livsstil och hälsa är viktiga 

på mitt barns skola

På utvecklingssamtalen får jag 
tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling

Jag upplever att elevhälso-
arbetet på skolan är tillräckligt 

utifrån mitt barns behov.

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

0

50

100 98%
89%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE

Mitt barn uppger ofta att 
det är svårt att arbeta i 
klassrummet för att det är 
så hög ljudnivå

I mitt barns skola framgår 
det tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras

I mitt barns skola bemöter 
elever och personal 
varandra med respekt
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 KOMMUN I JÄMFÖRELSE MED RIKET
VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLEKLASS

VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLEKLASS

DJURÄNGSSKOLAN DÖRBYSKOLAN

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

0

50

100 94% 91%

0

50

100 89% 88%

0

50

100 94% 92%

0

50

100 93% 90%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSELTRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE KUNSKAP OCH LÄRANDEKUNSKAP OCH LÄRANDE KUNSKAP OCH LÄRANDE

KOMMUN RIKET

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter
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VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLEKLASS VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLEKLASS

FALKENBERGSSKOLAN HAGBYSKOLANDÖRBYSKOLAN HALLTORPSSKOLAN

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

0

50

100

73% 70%

0

50

100 92% 92%

0

50

100 88% 83%

0

50

100
100% 100%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSELTRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE KUNSKAP OCH LÄRANDEKUNSKAP OCH LÄRANDE KUNSKAP OCH LÄRANDE

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter
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VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLEKLASS VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLEKLASS

KALMARSUNDSSKOLAN LINDÖSKOLANLINDSDALSSKOLORNA LJUNGBYHOLMSSKOLAN

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

0

50

100 95% 89%

0

50

100 95% 98%

0

50

100 91% 86%

0

50

100 91% 91%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSELTRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE KUNSKAP OCH LÄRANDEKUNSKAP OCH LÄRANDE KUNSKAP OCH LÄRANDE

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter
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VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLEKLASS VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLEKLASS

PÅRYDSSKOLAN ROCKNEBYSKOLANRINKABYHOLMSSKOLAN TREKANTENSKOLAN

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

0

50

100

0

50

100 95% 92%

0

50

100 97% 97%

0

50

100 89%

77%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSELTRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE KUNSKAP OCH LÄRANDEKUNSKAP OCH LÄRANDE KUNSKAP OCH LÄRANDE

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheterAntalet svar understiger åtta och redovisas därför inte.
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VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLEKLASS VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLEKLASS

TVÄRSKOGSSKOLAN ÅBYSKOLANVASASKOLAN

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Mitt barn känner sig 
tryggt i skolan

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Mitt barn behöver mer 
hjälp än skolan ger 
henne/honom

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

Skolan har informerat 
sig om hur jag 

upplever mitt barns 
skol- och livssituation.

0

50

100
100% 100%

0

50

100 94% 100%

0

50

100 98% 96%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSELTRYGGHET OCH TRIVSEL

KUNSKAP OCH LÄRANDE KUNSKAP OCH LÄRANDEKUNSKAP OCH LÄRANDE

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den hjälp 
som hon/han behöver 
för att kunna följa med i 
undervisningen

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

I mitt barns skola framgår det 
tydligt att kränkande behandling 

inte accepteras

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

När mitt barn har lärt 
sig något nytt i förskole-
klassen vill hon/han lära 

sig mer om det

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Undervisningen i 
förskoleklassen väcker 
mitt barns lust att lära

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på skolan 
om jag får reda på att en 
elev blivit kränkt

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att förhindra 
kränkande behandling

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter
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 KOMMUN I JÄMFÖRELSE MED RIKET
VÅRDNADSHAVARE FRITIDSHEM

VÅRDNADSHAVARE FRITIDSHEM

DJURÄNGSSKOLAN DÖRBYSKOLAN

NÖJDHET NÖJDHET NÖJDHET NÖJDHET

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

0

50

100 95% 94%

0

50

100 88% 86%

0

50

100 95% 90%

0

50

100 89% 90%

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

KOMMUN RIKET

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter
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Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

VÅRDNADSHAVARE FRITIDSHEM VÅRDNADSHAVARE FRITIDSHEM

FALKENBERGSSKOLAN HAGBYSKOLANFUNKABOSKOLAN HALLTORPSSKOLAN

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

0

50

100 92% 92%

0

50

100
85% 80%

0

50

100 95% 95%

0

50

100
100% 96%

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSELTRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande
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Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

VÅRDNADSHAVARE FRITIDSHEM VÅRDNADSHAVARE FRITIDSHEM

KALMARSUNDSSKOLAN LINDÖSKOLANLINDSDALSSKOLORNA LJUNGBYHOLMSSKOLAN

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

0

50

100 96% 93%

0

50

100 95% 95%

0

50

100 91% 92%

0

50

100 97% 95%

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSELTRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande
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Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

VÅRDNADSHAVARE FRITIDSHEM VÅRDNADSHAVARE FRITIDSHEM

PÅRYDSSKOLAN ROCKNEBYSKOLANRINKABYHOLMSSKOLAN TREKANTENSKOLAN

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

0

50

100
100% 96%

0

50

100 93% 94%

0

50

100 98% 98%

0

50

100 95% 95%

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSELTRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSEL

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande
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Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

VÅRDNADSHAVARE FRITIDSHEM VÅRDNADSHAVARE FRITIDSHEM

TVÄRSKOGSSKOLAN ÅBYSKOLANVASASKOLAN

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag är nöjd med det 
inflytande jag som 

vårdnadshavare har på 
mitt barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt 
barns fritidshem

0

50

100 97% 94%

0

50

100 97% 97%

0

50

100 96% 95%

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
fritidshem som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

TRYGGHET OCH TRIVSEL TRYGGHET OCH TRIVSELTRYGGHET OCH TRIVSEL

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds 
aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande
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 KOMMUN I JÄMFÖRELSE MED RIKET
VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLA

VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLA

BJÖRKENÄS DJURÄNGEN

NÖJDHET NÖJDHET NÖJDHET

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

0

50

100 94% 92%

0

50

100 96% 96%

0

50

100 92% 91%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

KOMMUN RIKET

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

TRIVSEL OCH BEMÖTANDE TRIVSEL OCH BEMÖTANDETRIVSEL OCH BEMÖTANDE TRIVSEL OCH BEMÖTANDE

PEDAGOGISK VERKSAMHET PEDAGOGISK VERKSAMHETPEDAGOGISK VERKSAMHET PEDAGOGISK VERKSAMHET

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATIONINFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
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VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLA VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLA

HAGBY LINDEBERGA - SJÖÄNGENHALLTORP LINDÖ

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

0

50

100 99% 99%

0

50

100 92% 91%

0

50

100
100% 100%

0

50

100 92% 92%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

TRIVSEL OCH BEMÖTANDE TRIVSEL OCH BEMÖTANDETRIVSEL OCH BEMÖTANDE TRIVSEL OCH BEMÖTANDE

PEDAGOGISK VERKSAMHET PEDAGOGISK VERKSAMHETPEDAGOGISK VERKSAMHET PEDAGOGISK VERKSAMHET

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATIONINFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
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VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLA VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLA

LJUNGBYHOLM OXHAGEN - MALMENLJUSSTADEN PULPETEN - SMEDJAN

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

0

50

100 97% 95%

0

50

100 99% 95%

0

50

100 93% 87%

0

50

100 95% 94%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

TRIVSEL OCH BEMÖTANDE TRIVSEL OCH BEMÖTANDETRIVSEL OCH BEMÖTANDE TRIVSEL OCH BEMÖTANDE

PEDAGOGISK VERKSAMHET PEDAGOGISK VERKSAMHETPEDAGOGISK VERKSAMHET PEDAGOGISK VERKSAMHET

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATIONINFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
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VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLA VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLA

PÅRYD ROCKNEBYRINKABYHOLM SMEDBY

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

0

50

100 97% 97%

0

50

100
99% 96%

0

50

100 96% 92%

0

50

100 98% 96%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

TRIVSEL OCH BEMÖTANDE TRIVSEL OCH BEMÖTANDETRIVSEL OCH BEMÖTANDE TRIVSEL OCH BEMÖTANDE

PEDAGOGISK VERKSAMHET PEDAGOGISK VERKSAMHETPEDAGOGISK VERKSAMHET PEDAGOGISK VERKSAMHET

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATIONINFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
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VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLA VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLA

SVÄRDSLILJAN TROLLETTREKANTEN TVÄRSKOG

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET NÖJDHET

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

0

50

100 94% 91%

0

50

100 94% 93%

0

50

100 92% 89%

0

50

100 89% 87%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan
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VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLA VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLA

VALLMON ÖGONSTENENÅBY

NÖJDHET NÖJDHETNÖJDHET

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fort-
löpande information om mitt 

barns tillvaro på förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever 
att mitt barn lär 

sig mycket på 
förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder 

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

Jag upplever att jag fick 
tydlig information om hur 
det går för mitt barn på 
förskolan under utveck-
lingssamtalet

0

50

100

74% 73%

0

50

100 93% 92%

0

50

100 97% 97%

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att förskolan 
tar hänsyn till den infor-
mation jag förmedlar om 
mitt barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten 
på förskolan väcker mitt barns 

nyfikenhet

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt 
barn en bra balans av aktivitet och 

vila under dagen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen 
blir ”sedda och hörda” 
av förskolepersonalen

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med och 

bestämma om hur det 
ska vara på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt 
barn får ett tillräckligt 
stöd på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Jag upplever att mitt barn trivs 
på förskolan

Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter Röd linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck 
för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att förskolan 
har problem med 

bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt 

att få vikarier)

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det 
är tillräckligt mycket 

personal på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande be-
handling inte accepteras 
på förskolan.

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att 
förskolepersonalen 
arbetar för att barnen 
ska utveckla respekt för 
varandra

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan

Jag upplever att flickor och 
pojkar ges samma förutsättningar 

på förskolan
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FÖRKLARING TILL 
”ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARES SYN PÅ VERKSAMHETEN”

SKOLA 4-6 OCH 7-9
Visar killars och tjejers svar på indikatorfrågor som alla har en tydlig koppling till läroplanen. 
Frågorna är framtagna av statens Skolinspektion. 
 Mörkgrön – stämmer helt och hållet Ljusgrön – stämmer ganska bra
 Gul – stämmer ganska dåligt Röd – stämmer inte
Kommunens resultat jämförs med rikets och då dessutom med ett tredje svarsalternativ avse-
ende kön: ”Annat kön/vill inte ange”. 

Längst ner på sidan visas killars och tjejers svar på frågor som rör hur nöjd man är med sin skola i 
form av stående stapeldiagram. Den röda linjen motsvarar genomsnittet för medverkande skolor. 

SKOLA F-3
Visar killars och tjejers svar på indikatorfrågor som alla har en tydlig koppling till läroplanen. 
Frågorna är framtagna av statens Skolinspektion. 
 Mörkgrön – Ja Röd - Nej 
Kommunens resultat redovisas med ett tredje svarsalternativ avseende kön: ”Annat kön/vill inte ange”. 

Längst ner på sidan visas killars och tjejers svar på frågor som rör hur nöjd man är med sin skola i 
form av stående stapeldiagram. Den röda linjen motsvarar genomsnittet för medverkande.

FRITIDSHEM F-3
Visar killars och tjejers svar på indikatorfrågor som alla har en tydlig koppling till läroplanen. 
Frågorna är framtagna av statens Skolinspektion. 
 Mörkgrön – Ja Röd - Nej 
Kommunens resultat redovisas med ett tredje svarsalternativ avseende kön: ”Annat kön/vill inte ange”. 

Längst ner på sidan visas killar och tjejers svar på frågor som rör hur nöjd man är med sin skola i 
form av stående stapeldiagram. Den röda linjen motsvarar genomsnittet för medverkande.

FRITIDSHEM 4-6
Visar killars och tjejers svar på indikatorfrågor som alla har en tydlig koppling till läroplanen. 
Frågorna är framtagna av statens Skolinspektion. 
 Mörkgrön – stämmer helt och hållet Ljusgrön – stämmer ganska bra 
 Gul – stämmer ganska dåligt Röd – stämmer inte
Kommunens resultat redovisas med ett tredje svarsalternativ avseende kön: ”Annat kön/vill inte ange”. 

Längst ner på sidan visas killars och tjejers svar på frågor som rör hur nöjd man är med sin skola i 
form av stående stapeldiagram. Den röda linjen motsvarar genomsnittet för medverkande skolor. 

VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA
Visar vårdandshavares svar på indikatorfrågor som alla har en tydlig koppling till läroplanen. 
Frågorna är framtagna av statens Skolinspektion. 
 Mörkgrön – stämmer helt och hållet Ljusgrön – stämmer ganska bra
 Gul – stämmer ganska dåligt Röd – stämmer inte
Kommunens resultat jämförs med rikets.

Längst ner på sidan visas vårdandshavares svar på frågor som rör hur nöjd man är med sitt barns 
skola i form av stående stapeldiagram. Den röda linjen motsvarar genomsnittet för medverkande.

VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLEKLASS
Visar vårdandshavares svar på indikatorfrågor som alla har en tydlig koppling till läroplanen. 
Frågorna är framtagna av statens Skolinspektion. 
 Mörkgrön – stämmer helt och hållet Ljusgrön – stämmer ganska bra 
 Gul – stämmer ganska dåligt Röd – stämmer inte
Kommunens resultat jämförs med rikets.

Längst ner på sidan visas vårdandshavares svar på frågor som rör hur nöjd man är med sitt barns 
skola i form av stående stapeldiagram. Den röda linjen motsvarar genomsnittet för medverkande.

VÅRDNADSHAVARE FRITIDSHEM
Visar vårdandshavares svar på indikatorfrågor som alla har en tydlig koppling till läroplanen. 
Frågorna är framtagna av statens Skolinspektion. 
Mörkgrön – stämmer helt och hållet
 Ljusgrön – stämmer ganska bra Gul – stämmer ganska dåligt
 Röd – stämmer inte
Kommunens resultat jämförs med rikets.

Längst ner på sidan visas vårdandshavares svar på frågor som rör hur nöjd man är med sitt 
barns fritidshem i form av stående stapeldiagram. Den röda linjen motsvarar genomsnittet för 
medverkande.

VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLA
Visar vårdandshavares svar på indikatorfrågor som alla har en tydlig koppling till läroplanen. 
Frågorna är framtagna av statens Skolinspektion. 
 Mörkgrön – stämmer helt och hållet Ljusgrön – stämmer ganska bra
 Gul – stämmer ganska dåligt Röd – stämmer inte
Kommunens resultat jämförs med rikets.

Längst ner på sidan visas vårdandshavares svar på frågor som rör hur nöjd man är med sitt barns 
förskola i form av stående stapeldiagram. Den röda linjen motsvarar genomsnittet för medverkande.



148

D
in

 B
yr

å

Skeppsbrogatan 55, Box 951, 391 29 Kalmar, 
0480-45 30 01   barnungdom@kalmar.se

Skeppsbrogatan 55, Box 951, 391 29 Kalmar, 
0480-45 30 01   barnungdom@kalmar.se

Vik ut fliken för diagramförklaringar

Kalla fakta
2009-2013

Omslag_Kalla Fakta_plano_2014.indd   1 14-03-07   08.06.26


