ELEVENKÄTEN I GRUNDSKOLAN 2014
Enhet: Alla skolor

Sidan 1 (2)

Årskurs 5

Flickor
Respondenter: 143
Svarsfrekvens: 91,7%

Jag deltar aktivt i föreningsverksamhet utanför skolan.
Jag tycker att det finns bra aktiviteter för barns och ungas fritid i Nynäshamns kommun.
I min skola får vi lära oss om riskerna med alkohol, narkotika och tobak.
I min skola diskuterar vi frågor om en hållbar miljö.
Skollunchen serveras i en lugn och trivsam miljö.
Jag äter lunch i skolan varje dag.
Jag tycker att skolans lokaler är bra.
Jag är med och påverkar hur undervisningen ska utvärderas.
Jag är med och påverkar hur jag ska redovisa det jag har lärt mig.
Jag är med och planerar hur vi ska arbeta med ett arbetsområde.
Jag framför mina åsikter när vi har klassråd.
Jag får information från elevrådet.
I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö.
Min rektor är intresserad av vad vi elever tycker.
Lärarna i min skola vill veta vad vi elever tycker i olika frågor.
Jag har studiero på lektionerna.
Jag hjälper mina klasskamrater.
Jag tar hjälp av mina klasskamrater, när jag inte förstår.
I min skola kan jag få hjälp med läxorna på annan tid än lektionstid.
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet, när jag behöver det. (*)
Mina lärare tror att jag kan lyckas i skolan.
Mina lärare talar om för mig vad jag kommer att bli bedömd på.
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill.
Jag lär mig nya saker på lektionerna.
Jag vet vad jag ska lära mig varje lektion.
Varje arbetsområde har en tydlig planering.
Jag tar ansvar för mitt skolarbete.
Jag tycker att skolarbetet känns meningsfullt.
Mina lärare ser till att ordningsreglerna i skolan följs.
I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns.
Mina lärare ger flickor och pojkar samma förutsättningar.
Mina lärare är rättvisa mot oss elever.
I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter.
I min skola arbetar vi aktivt med att förhindra kränkande behandling.
Jag vet vem i skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev.
De vuxna i skolan reagerar om de får reda på att någon har varit elak mot en elev.
Jag känner inte till att någon elev blir kränkt eller illa behandlad i min skola.
I min skola respekterar vi varandras olikheter.
I min skola är lärare och elever justa mot varandra.
Det finns alltid någon vuxen i skolan som jag kan prata med.
Ingen kränker mig eller behandlar mig illa i skolan.
Jag känner mig trygg i skolan. (*)
Jag kan rekommendera min skola till en kompis.
Jag trivs bra i skolan.
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(*) På grund av enkätens konstruktion har två påståenden ett bortfall av aktiva svar på mellan tre och fem procent. Bortfallet ingår inte
i basen för beräkningarna av andelen svar per svarsalternativ ovan eller medelvärdet nedan.

ELEVENKÄTEN I GRUNDSKOLAN 2014 (FORTSÄTTNING)
Enhet: Alla skolor

Sidan 2 (2)

Årskurs 5

MEDELVÄRDE
Medelvärdet är som bäst 4,00 och som sämst 1,00
Mittvärdet (lika många positiva som negativa svar) ger medelvärdet 2,50
Jag deltar aktivt i föreningsverksamhet utanför skolan.

3,14

Jag tycker att det finns bra aktiviteter för barns och ungas fritid i Nynäshamns kommun.

3,20

I min skola får vi lära oss om riskerna med alkohol, narkotika och tobak.

2,90

I min skola diskuterar vi frågor om en hållbar miljö.

2,94

Skollunchen serveras i en lugn och trivsam miljö.

2,17

Jag äter lunch i skolan varje dag.

3,14

Jag tycker att skolans lokaler är bra.

3,06

Jag är med och påverkar hur undervisningen ska utvärderas.

2,82

Jag är med och påverkar hur jag ska redovisa det jag har lärt mig.

3,22

Jag är med och planerar hur vi ska arbeta med ett arbetsområde.

2,82

Jag framför mina åsikter när vi har klassråd.

3,20

Jag får information från elevrådet.

3,61

I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö.

3,24

Min rektor är intresserad av vad vi elever tycker.

3,10

Lärarna i min skola vill veta vad vi elever tycker i olika frågor.

3,43

Jag har studiero på lektionerna.

2,80

Jag hjälper mina klasskamrater.

3,66

Jag tar hjälp av mina klasskamrater, när jag inte förstår.

3,55

I min skola kan jag få hjälp med läxorna på annan tid än lektionstid.

3,60

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet, när jag behöver det. (*)

3,51

Mina lärare tror att jag kan lyckas i skolan.

3,63

Mina lärare talar om för mig vad jag kommer att bli bedömd på.

3,35

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill.

3,20

Jag lär mig nya saker på lektionerna.

3,43

Jag vet vad jag ska lära mig varje lektion.

3,34

Varje arbetsområde har en tydlig planering.

3,44

Jag tar ansvar för mitt skolarbete.

3,62

Jag tycker att skolarbetet känns meningsfullt.

3,59

Mina lärare ser till att ordningsreglerna i skolan följs.

3,41

I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns.

2,68

Mina lärare ger flickor och pojkar samma förutsättningar.

3,52

Mina lärare är rättvisa mot oss elever.

3,21

I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter.

3,36

I min skola arbetar vi aktivt med att förhindra kränkande behandling.

3,38

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

3,62

De vuxna i skolan reagerar om de får reda på att någon har varit elak mot en elev.

3,38

Jag känner inte till att någon elev blir kränkt eller illa behandlad i min skola.

3,06

I min skola respekterar vi varandras olikheter.

3,24

I min skola är lärare och elever justa mot varandra.

3,15

Det finns alltid någon vuxen i skolan som jag kan prata med.

3,35

Ingen kränker mig eller behandlar mig illa i skolan.

3,48

Jag känner mig trygg i skolan. (*)

3,37

Jag kan rekommendera min skola till en kompis.

3,16

Jag trivs bra i skolan.

Viktning för beräkning av medelvärde: Stämmer helt: 4p
Stämmer ganska bra: 3p

3,33

Stämmer ganska dåligt: 2p
Stämmer inte alls: 1p

