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

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

www.skolinspektionen.se 

Skolenkäten till vårdnadshavare 

med barn i förskoleklass, VT 2021 
Här visas enkätfrågorna organiserat efter frågeområde. Enkäten genomförs via webben 

där frågorna ställs i en annan ordning. 

 

1 Stimulans 

1.1 
När mitt barn lärt sig något nytt i förskoleklassen vill han/hon lära sig mer om 

det 

1.2 Mitt barns lärare väcker mitt barns intresse för skolarbetet 

1.3 Undervisningen i förskoleklassen väcker mitt barns lust att lära  
  

2 Anpassning efter elevens behov 

2.1 Undervisningen i förskoleklassen passar mitt barn 

2.2 
Mitt barn får den hjälp som han/hon behöver för att kunna följa med i 

undervisningen  

2.3 Mitt barn behöver mer hjälp än skolan ger honom/henne 
  

3 Arbetsro 

3.1 Jag upplever att mitt barn har arbetsro i förskoleklassen  

3.2 Jag upplever att mitt barns lärare säger till dem som stör 

3.3 
Jag upplever att mitt barn har svårt att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå 

  

4 Trygghet 

4.1 Mitt barn känner sig tryggt i skolan  

4.2 Det finns elever på skolan som mitt barn är rädd för  

4.3 Det finns personal på skolan som mitt barn är rädd för  

  

5 Förhindra kränkningar 

5.1 Jag vet vem jag kan vända mig till på skolan om jag får reda på att en elev blivit 

kränkt  
5.2 I mitt barns skola framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras 

5.3 Jag upplever att mitt barns skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande 

behandling  
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6 Modersmålsundervisning (bildar ej index) 

6.1 Har ditt barn ett annat eller ytterligare språk än svenska som modersmål? 

6.2 I förskoleklassen ges mitt barn utrymme att, vid sidan av det svenska språket, 

även utveckla sitt modersmål   

7 Särskilt stöd (bildar ej index) 

7.1 Får ditt barn särskilt stöd i förskoleklassen? 

7.2 Hade ditt barn ett fastställt behov av särskilt stöd i förskolan inför övergången 

till förskoleklass? 
7.3 Har skolan påbörjat eller fullgjort en utredning av ditt barns stödbehov? 

7.4 När det utretts att ditt barn behövde särskilt stöd, utarbetades det då ett 

åtgärdsprogram?  
7.5 Upplever du att ditt barn idag får det stöd han/hon behöver? 

7.6 Anser du att ditt barn har behov av särskilt stöd i förskoleklassen? 

  

8 Elevhälsa 

8.1 Skolan har informerat sig om hur jag upplever mitt barns skol- och livssituation 

   

9 Fritidshem (bildar ej index) 

9.1 Går ditt barn i fritidshem? 

9.2 Går ditt barn på ett kommunalt eller fristående (i enskild regi) fritidshem? 

9.3 Lek och skapande får stort utrymme på mitt barns fritidshem 

9.4 Jag hålls informerad om verksamheten på mitt barns fritidshem 

9.5 I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande 

  

10 Nöjdhet  

10.1 Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet  

10.2 Jag skulle rekommendera mitt barns skola  

 

 

 

 

 

 


