
ELEVENKÄT 2014; TOTALT ÅK 2+5+8

Frågor Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej

Jag trivs i skolan 42% 48% 7% 4%

Jag känner mig trygg i skolan 51% 39% 6% 1% 3%

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 23% 40% 19% 12% 6%

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 41% 34% 14% 7% 5%

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnerna 40% 44% 9% 3% 4%

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 51% 40% 6% 1% 2%

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 43% 39% 11% 3% 4%

Min lärare förväntar sig att vi ska nå målet i alla ämnen 70% 22% 2% 1% 6%

Jak kan rekommendera min skola till en kompis 33% 40% 15% 12% 1%

Grundskolan i sin helhet Medelpoäng

Om du tänker på din skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? 7,3

Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? 6,9

Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer? 6,2

År 2014 2013

Nöjd elevindex (NEI) 64 73

Svarsfrekvens 67%

ELEVENKÄT 2014; TOTALT ÅK 2

Frågor Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej

Jag trivs i skolan 66% 26% 3% 5%

Jag känner mig trygg i skolan 69% 23% 3% 5%

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 52% 38% 5% 5%

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 78% 15% 3% 3%

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnerna 65% 22% 6% 2% 6%

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 78% 15% 3% 3%

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 63% 25% 3% 3% 6%

Min lärare förväntar sig att vi ska nå målet i alla ämnen 80% 9% 2% 9%

Jak kan rekommendera min skola till en kompis 63% 22% 9% 3% 3%

Grundskolan i sin helhet Medelpoäng

Om du tänker på din skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? 8,6

Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? 8,3

Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer? 7,7

År 2014

Nöjd elevindex (NEI) 80

Svarsfrekvens 77%

ELEVENKÄT 2014; TOTALT ÅK 5

Frågor Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej

Jag trivs i skolan 43% 49% 6% 3%

Jag känner mig trygg i skolan 63% 34% 3%

Årskurs 5

Årskurs 2+5+8

Kommentar

Årskurs 2

Kommentar



Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 20% 51% 14% 3% 11%

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 51% 34% 6% 9%

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnerna 49% 43% 3% 6%

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 65% 35%

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 59% 35% 6%

Min lärare förväntar sig att vi ska nå målet i alla ämnen 71% 18% 12%

Jak kan rekommendera min skola till en kompis 35% 50% 6% 9%

Grundskolan i sin helhet Medelpoäng

Om du tänker på din skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? 7,7

Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? 7,3

Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer? 6,3

År 2014

Nöjd elevindex (NEI) 68

Svarsfrekvens 51%

ELEVENKÄT 2014; TOTALT ÅK 8

SNAPPHANESKOLAN

Frågor Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej

Jag trivs i skolan 24% 63% 10% 3%

Jag känner mig trygg i skolan 34% 52% 10% 2% 2%

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 3% 37% 30% 24% 5%

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 15% 46% 23% 13% 3%

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnerna 20% 60% 14% 4% 1%

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 26% 59% 10% 2% 2%

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 23% 51% 21% 3% 1%

Min lärare förväntar sig att vi ska nå målet i alla ämnen 62% 32% 3% 1% 1%

Jak kan rekommendera min skola till en kompis 10% 49% 22% 19%

Grundskolan i sin helhet Medelpoäng

Om du tänker på din skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? 6,2

Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? 5,8

Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer? 5,0

År 2014

Nöjd elevindex (NEI) 52

Svarsfrekvens 73%

Kommentar

Årskurs 8

Kommentar


