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

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

www.skolinspektionen.se 

Skolenkäten till elever i årskurs 5, VT 2021 
Här visas enkätfrågorna organiserat efter frågeområde. Enkäten genomförs via webben 

där frågorna ställs i en annan ordning. 

1 Veta vad som krävs/Tillit till elevens förmåga  

1.1 

1.2 

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår 

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker 
  

2 Stimulans 

2.1 Skolarbetet är intressant  

2.2 Skolarbetet är roligt 

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

3 Anpassning efter elevens behov 

3.3 

3.4 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 

Skolarbetet är för svårt för mig (-) 
  

4 Utmaningar  

4.1 Jag kan få svårare uppgifter om jag vill 

4.2 I min skola finns det extrauppgifter när man är klar 
  

5 Argumentation och kritiskt tänkande/Delaktighet och inflytande  

5.1 På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor 

5.2 
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med 

olika skoluppgifter 
  

6 Grundläggande värden på skolan/Elevhälsa 

6.1 I min skola respekterar vi varandra   

6.2 Mina lärare är rättvisa mot oss elever  

6.2  
Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi har det i skolan och 

hemma 
  

7 Ordningsregler 

7.1 I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns 

7.2 Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs 

  

8 Studiero 

8.1 Jag har studiero på lektionerna  



Skolinspektionen Skolenkäten 
  

 
2020-12-04 

  
2 (2) 

 

 

8.2 På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet  
  

11 Trygghet 

11.1 I min skola finns det elever som jag är rädd för  

11.2 I min skola finns det vuxna som jag är rädd för  

11.3 Jag känner mig trygg i skolan  
  

12 Förhindra kränkningar 

12.1 
De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon varit elak mot en 

elev 

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

  

14 Nöjdhet  

14.1 Jag är nöjd med min skola som helhet  

 

 

 

 

 

 

 


