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Bakgrund 

Sedan början av 1960-ta lcl har Statistiska centralbyrån i samverkan med olika 
forskningsinstitutioner genomfört uppfö ljningsundersökr·tingar inom 
skolväsendet. Dessa undersökningar har skelt inom ramen för IS-projektel 
(l lldim'dllnlsff/fislikprojeklet) vid Göteborgs universitet och UGU-projckte t 
(Utvärdering gel/om uppfäljnillg (lV elever) vid Högskolan för lärarutbildning i 
Stockholm, vilka sedan 1990 är sammanslagna tiH ett forskningsprojekt vid 
Göteborgs univeTsilet benämnt- "Utvärdering genom uppföljning", 

Uppföljningsundersökningarna är ett led i d en centrala utvärderingen av 
skolan och baseras på stora och riksrepresentativa s tickprov från ol ika årskullar 
av e lever. Hittill s har sju uppföljningsundersökningar startats: 

I. Första gången en insamli ng av uppgifter ägde rum var vårtenninen 196 1 och gällde 
då elever födda den 5,15 och 25 i någon manad 1948. Vid delta insam lingstiU ITillc 
bef:1I11l sig, merparten av de c:a 12000 e leverna i årskurs 6. De basuppginer Som då 
infOrsbn'adcs kompletterades sedan årligen med data fram ti II 1969. 

2. 	Vårtcnninen 1966 påbörjades på S3111111a säll en insamling av uppgiftcr för elever 
f6ddll den 5, 15 och 25 i någon månad 1953. Dessa uppgifter fOr l;:a en tiondel av 
arskullcn eller drygt JO 500 elever kompletterades årligen fram till 1974. 

3. Den tredje datainsamlingen påbörjades vårterminen 1980. Även i detta fall rör det sig 
Om cH riksreprcscntativt sti ckprov av elever i trettonarsåldem. Det är dock draget på 
CIl annorlunda sätl. Här hand lar de! nämligen om ett flcrstegsurval, där man i fOrsla 
steget gjorde eH s fnuifi cm! urval av 29 kommuner. Inol11 dessa kommuner gjo rdes 
se.dan elt slumpmässigt urval av skolklasser i årskurs 6. Sammanlagt ingår c:a 9 000 
elever. varav nel1a let är fadd:.! 1967. 

4. Det Gärde stickprovet .11' d raget efter samll1~ principer som del tredje, dock med det 
undantaget att urvalct nu gä llde elcver i årskurs 3 våren 1982, då den lo rsw 
datainsamlingen genomrdnJes. Nästa stönt: insamling skedde sedan i årskurs 6. Även 
i d~tla stickprov finns omkring 9000 individer i allmänhet lodda 1972. 

5. Också det 	 Icmtr s tickprovet - liksom dc därpå följande - är draget efter samma 
princ iper som dCI tredje. Liksom VHr rallct med det fjiirdc stickprovet, gjordes d~n 
rörsl<l tb tainsilmlingen i nrskurs 3 o~h njSla större datains:'Im ling i årskurs 6. Dessa 
skedde varen r 987 respektive 1990. A v ekonomiska sk~il var mall denna gång 
tVingad :l!l minska sampelslurleken. varrar anta let elever i detta sti ckpro\ enda!';! 
uppgär III! C:a 4 500, mC'llarten rodda 1977. 
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6. ( det sjätte stickprovet uppgår antalet individer åter till c:a 9 000. Vid den första 
datainsamlingen i årskurs 3 våren 1992 insamlades dock enbart s.k. 
skoladministratj vtI uppgi ller. De rörsta enkätllppgi ftema infOr!;kafTa des i årskms 6. 

7. 	Under våren 1997 genomförde SeD insamling av basdata rör ytterli gare el1 
stickprov, c:a 9 000 elever i årskws 3, födda huvudsakligen 1987. Dessa elever 
kommer att utgöra projektets sj unde uppföljningsgrupp. 

l figur 1 ges en översiktlig bild över samtliga uppföljningsundersökningar. Här 
framgår det vilket år respektive undersökning startat, vilka individer som ingår 
samt individernas ålder 2001. För ytterligare information om projektets syfte, 
insamlade uppgifter m. m. hänvisas till Hämqvist et al (1994) samt Hiirnqvist 
(2000). 

Figur 1. Uppföljningsundersökningarnas startår samt deltagamas åtder år 2001. 
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Uppföljningar efter den obligatoriska skolans slut 

Individerna följs även efter det, att dc lämnal grundskolan. Bl.a. görs 
ufltainsamlingar under den tid som de befinncr sig i gymnasieskolan. Då 
införskaffas skoladmjnis trativa uppgifter (va l av gymnasielinje/program, betyg 
efter genomgången utbildning m.m.). För fyra av kohorterna hilr härutöver 
enkätuppgifter insa lTl laLs från eleverna. 

De som ingAr i kohort 3 och 4 erhöll e tt frågeformu lä r ett år t:ftcr gru ndskolans 
s lu t nkir flertalet befann sig i årskurs e tt inom gymnasieskolan (vårterminen 
1984 respektive 1989). Frågorna rörde bl a synpunkter på och erfarenheter från 
g rundskolans högstadium, uppfattningar om den egna förmågan, 
sysselsättningar under (ritiden, samt s tudie- och yrkesplaner (Pettersson, 1985; 
Murray, 1991). 

Någon enkät ett år efter avslutad gTundskolan sändes däremot inle till dem 
som ingår i kohort 5_ I stä llet gjordes detta tre år efter grundskolan slu t, våren 
1996, då merparten befann sig i å rskurs 3 i gymnasieskolan. Det huvudsakl iga 
skälet till senareläggningen av e nkätundersökningen var att erhålla fylligare 
information om elevernas erfarenheter av s tudierna i gymnas iet. 

Dc e nkät som användes våren 1996 bestod av 27 frågor och som syftade till all 
ge info rmation om: 

-Itllr ",1/1/ ejier ett par år ser på d~1/ IIthildllillg 501/1 crlu'illils; gn.l/ldskolnlL 

- vilken gYIlIlIfISI/:lffbifdlllllg Illall valt och vilka faklorer som styrt delln llnl 

- eventuella sllldicnllbro{f och orsakel'lla till dessa 

- trivseln i gYlI/uasieskolan 

- sYl1ptl1lkler på gYlHllflsieulldervis/li llgen 

- upp/af//lil/S,',. 0/11 del! eglla förnliignll i oliko dllll/!'II 

- Olllf(lllll i IIg('/I m.1jOmiirvsarbc fr vid sida II mi <;/lIdiernn 

- I/lfr lIIytkc/lirllllnll ägnade rit olikn fritidsi/l/resse1/ 

- p/a l ler för kOlll/llI/lldf' II /bildnillg och yrkr 

För en deta ljerad redovisning av h ur de enskilda frågorna va r formulerJdc, hur 
dc bcsvJrdtS, internt och ex ternt bortfall etc. hilnvisas till Svensson (1996). 

3 




Enkätundersökningen våren 2001 

E"kälens ill1ll' fuill 

Enkätens utformning diskuterades ingående med ledamöterna I projektets 
referensgrupp liksom med olika före trädare för Skol verket. Hä rvid betonades 
vikten av att fl erta let frågor formule.rades på samn18 sätt som j den enkät SalT.. 
bjöds våren "1 996. Detta för aU möj liggöra direkta jämförelser mellan d e b5da 
kohorterna. Vidare borde e nkäten utökas med några frågor' vad gä ller 
s tudieplanerna efter gymnasieskolan sa mt några (rågor speciellt ri ktade till de 
elever som under kortare eller längre tid föl jt det individuella progranuneL 

Den slutliga versionen av enkä ten kom att innehålla 32 Irågor och återges i s in 
helhet i bilagd l . 

Ill S fl1IJ l i"gsarbctet 

InsamJingsarbetct ombesörjdes av Statistiska centra lbyrån. Enkäten 
tillsammans med ett följebrev (bilaga 2) samt svarskuvert utsändes i vecka 9. 
Detta mate rial skickades till samma nlagt 8 465 personer, dvs salntJiga som 
kvars tod j kohort 6, Nämnas kan a tt d et ursprungliga antalet elever då 
s tickprovet drogs j årskw-s 3 uppgick till 9 108, men på gnmd av vägran att 
medverka, emigra lion, d ödsfall och andra orsaker hade kohorten minskat meJ 
cirka 600 ind ivider, 

I vecka 11 skickades ett tack- och påminnelsebrev (bilaga 3) till samtliga som 
ing ick i unde.rsökningen. De som inte hade besvara t enkäten fram till i början 
av apri l fick ett ytterligare en påminnelse (bilaga 4) i vecka 14. Till denne\ 
bifogades e tt ny tt exemplar av formuläre t. Ett sista påminnelsebrev (bi laga 5) 
utsändes i vecka 18. 

Samm anlagt inkom svarsformulär från 5 544 personer, vil ket innebär att 66 
procent av undersökningsdeltagarna besvara t enkäten. Detta innebä r i si n tur 
a tt bortfcl llet är ganska omfattande, men tack vare a tt vi har en mängd 
uppgifter (rnn tidiga re insamlinga r om dem som inte besvarat enkäten, finns 
goda n)öjl ig hetcr att klarlägga hur bortfalle t påverk~lr re~tl ltaten. 



ln liis ll ing av ji.,IYIIlllfäreu 

Statis tis krI centralby rån svarade också för jnJiisningen ;:lV enkätsyaren. H,l rvid 
kodades alla frågor med bt..Jndna svarsalternaiiv_ Exempel : 

HIIr Imr def vari/llfl s/lir/cm l gY/!/I/fIsieskoftw: 

Myckctlä/l 
GtlH:iklllii/l 
Varkcl/ Jfill eller slInr/ 
Gnnska slIli rJ 
Mycket s1 l /irt 

Ukaså läsh:'s de svar in S Ol)) giv its i {orm av sifferuppgifter. Exempel: 

UrrgeJil'r 11IIr IId/nga til/lIlJa,. per vecka figl1ar dll /11 skolnrvetd vid sidan av aL'tt 

SChL'11wlm lidna I1l"1dl~ rvisn i I1gw ~ 

Härutöver kodades de öppna sva ren på {rågan: 


Vilkl' lI If/bilrillillg nr dll i forsta fial/d /lIes! intresserad av? 


Hur sva ren på denna frå ga kodats framgår av bilaga 6. 


Övriga öppna frågor kodades endast på så sä tt at!" en markering gjordes i de 

fall där ett svar avgiv its. 


En översik tlig uppfattning av hur deltagarna besvara l frågo rna ka n Illan få 

genom att granska bilaga 1. där sva rfrek\'ensernJ. för varje fråga markerats. 
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Bilaga 1 . 

+ 
• ·St!tistiska centralbyrån 
.. Statjstio Sweden 

UGU-undersölmingen 

FRÅGA I OCH 2 BESV ARAS AV ALLA 

1. Vilken är din nuvarande sysselsättning? (Flera altenzativ kan anges) 

5127 D Jag studerar på gymnasieskolan. Ange vilket program 

103 D Jag studerar på någon annan utbildning. Vilken? __________ 


183 D Jag förvärvsarbetar 


31 O D Jag söker arbete 


258 D Jaggörnågotannat,närn!igen ____________ _____ 


2. Har du gått/går du i gymnasieskolan? 

4467 D Ja, jag går nu i gymnasieskolan och jag har följt samma program hela tiden 

-> GÅ TILL FRÅGA 5 

679 D Ja, men jag började först påföljande program ___________ 

-+ GÅ TILL FRÅGA 3 

203 D Ja, men jag har slutat -> GÅ TILL FRÅGA 3 

) 9 D Nej, jag har aldrig börjat i gymnasieskolan ~ GÅ TILL FRÅGA 4 

+ + 



+ 	 + 


3. Varför bytte du program och/eller avbröt du dina studier? 
Flera alternativ kan anges 

D Jag kom inte in på det program som jag hels t ville gå100 

D lag visste för lite om den utbildniIig jag påbörjade 167 

169 Studietakten var för hög/studierna var för svåraD 
118 D Studierna var för teoretiska 

53 D De studier jag valt ledde till yrken med dåliga framtidsutsikter 

D lag trivdes inte i den klass/skola som jag gick i 202 

la D Jag ville studera utomlands 

153 D Jag ville ta ledigl från studierna en tid 

43 D Jag fick ett arbete 

35 1 D Andra skäl, a,nge vad 

-7 GÅ TILL FRÅGAS 

4. Vilka var de viktigaste skälen till aU du inte började i gymnasieskolan? 

32 svar 

FRÅGA 5 TILL 8 GÄLLER GRUNDSKOLAN OCH BESV ARAS AV ALLA 

5. Hur trivdes du på grundskolans högstadium? 

1634 D Mycket bra 

2476 D Ganska bra 

753 D Varken bra eller dåligt 

427 	 D Ganska dåligt 


D Mycket dåligt 
"" 

2 
+ + 



+ + 


6. Upplevde du några problem på högstadiet vad gäller. 

Helt ula1l Inga. större Stora 
problem problem problem 

Svenska 34 11 O 1808 O 176 O 
Engelska 3057 O 1962 O 376 O 
Matematik 22 1 9 O 2358 O 805 O 
Samhällsoriente rande äDUlen 3068 O 2138 O 174 O 
Naturorienterande ämnen 2442 O 2559 O 363 O 
Idrott 3324 O 1700 O 363 O 
Kontakt med kamrater 3674 O 1487 O 232 O 
Kontakt med lärare 2724 O 2392 O 275 O 
Att förstå lärarnas förklaringar 2350 O 28 1 5 O 222 O 
Att få hjälp av lärarna 1893 O 3064 O 430 O 

7. Hur goda kunskaper hade du i följande ämnen, då du slutade grundskolan? 

Mycket GansIm Ganska Mycket 
goda goda ddliga dåliga 

Svenska 213 7 O 2820 O 389 O 70 O 
Engelska 2 17 3 O 2459 O 621 O 163 O 
Matematik 1520 O 2467 O 1064 O 338 O 
Samhällsorienterande ämnen18090 2872 O 'i 17 O 109 O 

14020 2896 Naturorienterande ämnen O 90 1 199 O O 

3 
+ + 



++ 

8. HUT slor nytta har du senare haft av de kunskaper du fick i följande 
ämnen i grundskolan? 

Mycket GansIm Ganska Mycket 
slor slor liten liten 

Svenska 1397 D 2371 D 1342 D 296 D 
Engelska 1893 D 2324 D 931 D 238 D 
Matematik 1545 D 1964 D 1353 D 507 D 
Samhällsori~terande ämneng 3 7 D 2196 D 1784 D 451 D 
Naturorienterande ämnen 829 D 1787 D 1883 D 860 D 
Idrott och hälsa 1168 D 1674 D 1569 D 974 D 
Estetiska ämnen 850 D 1 282 D 1844 D 1379 D 

FRÅGORNA 9 TilL 25 GÄLLER GYMNASIESKOLAN OCH BESVARAS A V 
SAM1UGA SOM PÅBÖRJAT GYMNASIEUTBILDNING 
(ÖVriga går tillfråga 26) 

9. Kom du in på det program som du sökte i första hand? 

4857 D Ja 

426 D Nej, mitt förstahandsval var ______________ 

4 
+ + 



+ 	 + 


10. Hur mycket berodde ditt förstahandsval på: 

Mycket 	 Inte så Ingenting 
mycket 

Ditt intresse för programmet 	 37 09 D 1330 D 183 D 

Dina utbildningsplaner efter 	 27 11 D 1734 D 751 D 
gymnasieskolan 

Dina yrkesplaner 	 2669 D 1813 D 716 D 

Dina möjligheter att komma in på 837 D 1749 D 2569 D 
programmet 

1140 	Dina möjligheter att klara studierna D 2244 D 1794 D 
1053 Dina möjligheter att få bra betyg D 2358 D 1763 D 

De råd som du fick av SYO 428 D 1311 D 3434 D 
Vad dina föräldrar tyckte 658 D 1861 D 2663 D 
Vad dina kamrater valde 297 D 11 65 D 3717 D 

11. Hur har det varit att studera på gymnasieskolan? 

356 D Mycket lätt 

1573 D Ganska lätt 

20 1 5 D Varken lätt eller svårt 

1180 D Ganska svårt 

147 D Mycket svårt 

12. Hur trivs/trivdes du för det mesta i gymnasieskolan? 

2 1 03 D 	Mycket bra 

2189 D Ganska bra 

633 D Varken bra eller dåligt 

257 D Ganska dåligt 

96 D Mycket dåligt 

5 
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+ 	 + 


13. Hur mycket ny kunskap i följande ämnen tycker du aU du har fått under 
tiden i gymnasieskolan? 

Väldigt Ganska Ganskn Väldigt 
mycket mycket lite lite 

Svenska 1103 D 2291 D 1435 D 426 D 
Engelska 777 D 1955 D 1793 D 736 D 
Matematik 2038 D 1648 D 1063 D 506 D 
Samhällskunskap 1227 D 2155 D 1388 D 454 D 
NaturkW1Skap 1202 D 1530 D 1577 D 892 D 
Religionskunskap 1035 D 1868 D 1401 D 850 D 
Idrott och hälsa 731 D 1438 D 1852 D 12 16 D 
Estetiska ämnen 813 D 1019 D 1661 D 1706 D 
Karaktärs- / yrkesämnen 1 993 1046 D D 768 11 73 D D 

14. Hur tycker du att du klarar av följande i SVENSKA? 

Mycket 
bra 

Ganskn 
bra 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Läsa och förstå en text 	 3672 D 1425 D H9 D 3 1 D 
Skriva en berättelse 	 2546 D 2062 D 550 D 108 D 
Delta i en diskussion 	 2762 D 1768 D 622 D 109 D 
Hålla ett föredrag 	 1798 D 2202 D 872 D 381 D 
Kritiskt granska en 
tidningsartikel 

1616 D 2435 D 1036 D 158 D 

Sammanfatta ett kapitel 	
i en bok 

2337 D 2292 D 508 D 123 D 

6 
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15. Hur tycker du att du klarar av följande i ENGELSKA? 

Mycket Ganska Ganska Mycket 
bra bra ddligt dåligt 

-
Tala med någon 2234 D 2430 D D D504 94 

Läsa och förstå en text 0 2490 2226 O O O464 89 

Förstå när någon talar 3201 01 8 10 O 202 O 46 O 
Skriva ett brev 193 2 0 23 17 85 0 155 O O O 
Hålla ett föredrag 983 0 2 194 1418 618 O O O 
Utan texlremsans hjälp 2689 0 2060 O 385 O l 13 O 
följa dialogen i en engelsk 
film 

Leta fram en faktauppgift 2042 0 2276 681 177 O O O 
i ett engelskt uppslagsverk 

16. Hur tycker du att du klarar av följande i MATEMATIK? 

Mycket 
bra 

Ganska 
bra 

Ganska 
dålig 

Mycket 
dålig 

Huvudräkning/ 
överslagsberäkning 

1848 24000 O 826 O 19 3 O 

Procenträkning 22 76 O 2 162 O 629 O 198 O
Lösa geometriska problem i 438 O 2063 O 1308 O 446 O 

1734 Lösa ekvationer D 1806 O 1161 O 553 O 
1567 Göra en ritning av ett hus 

i skala 1:100 
O 1719 O 1304 O 651 O 

Kritiskt granska s tatistiska 1147 
uppgifter i dagspressen 

O 1971 O 1486 O 609 O 

7 
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17. 	Hur bedömer du den träning du får i gymnasieskolan när det gäller att: 

Mycket 
bra 

Ganska 
bra 

Ganska 
dålig 

Mycket 
dålig 

Arbeta tillsammans med andra 
i en grupp 	

O 
1626 

O 
2668 	

O 
807 

O 
14 2

Argumentera för din egen 
uppfattning 	

O 
1569 

O 
2337 

O 
1126 

O 
202 

Planera ett projektarbete O 
1186 

O 
2338 

O 
1404 

O 
307 

Självständigt lösa problem O 
1582 

O 
2705 

O 
801 

O 

147 


18. 	 Hur stämmer följande påståenden in på din situation i gymnasieskolan? 

Stämmer Stämmer 
inte 

Jag har ofta svårt för att koncentrera mig på 
. lektionerna 

203 1 0 3178 O 

Jag känner mig ofta stressad 31520 2059 O 

Jag har svårt att hinna med på lektionerna 11490 4050 O 
Jag får tillräckligt med hjälp i skolarbetet 
av lärarna 

33940 17910 

Jag får hjälp med skolarbetet hemma, då jag 
behöver 

35850 1 611 O 

19. 	Ungefär hur många timmar per vecka ägnar du åt skolarbetet vid sidan av den 
schemabundna undervisningen? 

Ungefär D timmar per vecka 50 64 s v ar 
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20. Har du under terminstid haft något avlönat arbete vid sidan av studierna? 

2385 D Ja, ungefär 	 timmarpervecka

2567 D Nej 

D 

21. Planerar du att efter skolans slut komplettera din gymnasieutbildning med någon 
kurs/ämne som du ej läst? 

D Vilkenellervilka? _____________________________________1255 Ja 

3855 D Nej 

22. 	Planerar du att efter gymnasieskolans slut försöka höja ditt b etyg i någon 
eller några kurser? 

1868 D Vilken eller vilka? ___________________________________ Ja 

3249 D Nej 

23. Har du under någon period gått på det individuella programmet? 

576 D Ja -> GA TILL FRÅGA 24 

4258 D Nej -> GA TILL FRÅGA 26 

24. Hur lång tid gick du på det individuella programmet? 


189 D 1 termin eller mindre 


187 D 2 terminer 


59 D 3 tenniner 


120 D 4 eller fler terminer 
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25. Hur mycket ny kunskap i följande ämnen tycker du att du fått på det 
indjviduella programmet? 

Värdigt GarlsJm Ganska Väldigt ["!pck 
mycket mycket lite lite inte 

Svenska 57 D 131 D 120 D 87 D 168 D 
Engelska 56 D 129 D 107 D 99 D 1700 

Matematik 82 D 106 D 109 D 99 D 162 D 
Yrkesämnen 1 01 D 124 D 93 D 63 D 177 D 
Arbetslivsfrågor 68 D 118 D 102 D 84 D 181 D 

FÖLJANDE FRÅGOR BESVARAS A V ALLA 

26. Vad gÖt du på din fritid? Ange hur mycket tid du ägnar åt följande: 

A.T'\t. svarLyssnar på musik ........................... ............ . ____tim'/vecka 
5154 


5286 Tittar på TV/video ............ ........................ . ____lim,/vecka 


5142 Sysslar med datorer .. .. .. ... ..... ................... .. ~ ____,tim/vecka 


5190 ldrottar, motionerar ............................ ....... . ,
____lim /vecka 


4663 Spelar TV-spel/ dataspel ........................... . ___---'lim/vecka 


4483 Föreningsverksamhet .......................... ...... . ___---'lim/vecka 


4918 Läser böcker (andra än skolböcker) .. ...... . ____'lim/vecka 
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27. 	Hur säker är du när du behöver använda dator? 

Mycket Ganska Ganska Mycket 
säker slika osäker osäker 

-
För att skriva ett dokument 3966 O 	 1 239 0 O 1 46 O62 
i ett ordbehandlingsprogram 

För att söka infonnation 3246 O 18 43 0 276 O 43 O 
För att kontakta andra personer 3033 O 16120 586 O 162 O 
För att sköta bankärenden 846 O 915 0 14 57 2 115 O O 

28. 	Har du planer på att börja läsa på universitet eller högskola inom de 
närmaste tre åren? 

2917 	 O Ja --> GÅ TILL FRÅGA 29 

O Jag har inte bestämt mig än --> GÅ TILL FRÅGA 291293 

O Nej --> GÅ TILL FRÅGA 311141 

29. Vilken utbildning är du mest intresserad av? Ange vilken eller vilka 

I första hand __________An_ta_l_s_v_a_r_3_4_7_5 

l andra hand ________________________________ 

30. 	Hur många år (heltidsstudier) aVser du att studera? 

351 O Mindre än3år 

1522 O 3-4år 

976 O Merän4år 

1348 O Vet ej 

OM DU SV ARA T P Å DENNA FRÅGA, HOPPA ÖVER FRÅGA 31 
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31. Varför är du inte intresserad av att läsa på universitet eller högskola? 
Flera alternativ kan anges 

179 D Har redan tillräckligt med utbildning 

750 D Föredrar arbete i stället för studier 

157 D Har inte råd att studera vidare 

230 D Har inte de förkunskaper som krävs 

75.1 D Skoltrött, jag vill inte studera mer de närmaste tre åren 

98 D Skall istället gå på en arman utbildning. Ange vilken 

23 8 D Annan anledning. Skriv vad 

32. Vilka yrkesplaner har du? 

1770 D Jag är helt inriktad på att __________________ 

1978 D Jag har inte bestämt mig helt, men funderar på att __________ 

1567 D Jag har inga bestämda yrkesplaner 

Om du har synpunkter på undersökningen och de frågor som vi ställt så vill vi gärna alt 
du skriver dem hör; 

Fonnuliiret återsändes i bifogat svarskuvert. Tack tör Di" medverkan! 

12 
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GÖlEBORGS UNfVERSITET 
Inffill(honm ftir ptdagogik och didakh"k 

Mars 200 1 

TfLL DIG SOM ÄR MED l UGU-UNDERSÖKNINGEN 

Som du kanske minns var du med i ('11 skQlundersökning r~i våren i årskurs 6. Under
sökIlingen kallas UGU, vilket betyder Utvärdering Genom Uppfö ljning. Då fid du 
besvara etl fr1\gefom1Ulär som handlade om hur du upplevde olika saker i skolan och 
vad du gjorde på din fri tid. Du fick då också gå igenom några prov. Nu är det akme lit 
med e·n ny undc r~öknin g. 

Vad är undersökningen bra ror'! 

Som du känner till har skolan ge.nomgått stora förändringar under de sen<1st~ aren 
GivetvIs påverkar della både ungdomarnas uppleve lser av sin ~kolgång och deras upp
fattningar om skolans betydel se. Dock vet man inte på vilket s~Hl ungdomamas upp
levelser och uppfanningar påverkats. 

För all få sådana kunskaper genomförs med jämna mellanrum uppföljningsunder
sökningar bland stOra och representaliva grupper av ungdomar. Som nämms startar 
dessa undersökningar redan på grundskolan, men för all f5 reda på vad tiden i grund
skolan faktj sk! betyde r måste man få infomwtion om hur ungdomama i efterhand se r 
på sin ti d där. Detta är ett sy fte med denna undersökning. 

El{ annaL syfl e är atl få informat ion om den nya gymnasieskolan. V;:td fungerar bra? Vad 
fungerar mindre bra? Vi lka förf:indringar behö ver göra.s? Delta är frågor 50111 J ennu 
u'\dersökning skall bidra till att ge SVar på. Undersökningen genomförs av Sla ti sli:ika 
CelHmlbyrån (SCB) p& uppdrag aV Göteborgs un i verl> it~ 1 och Skol verket 

Det ~jr \'iktigt alt du svarar 

Det är lrivil ligl all vara me-d i undersökningen, men del ~i r vik lig t all ,:-,å mnngil som 
möj ligt svarar annars blir resuh men osäkra . Om dCI är nftgon fråga som du abso lu t iolt! 
b il ellt:r vi ll svara på k"n du hoppa Över den men besvar~1 de and r<l frågoma. 

Dina svar är som forskningsmateri al skydd~'de av bcsliimmcJscr j en !>ii r.~ kjld l(Jg 
(sekreles::. lagen). Del belyder ti tt inga andra lin vi :'OJ11 arbetar med undersöknlllgcn 
kommer all få se vad du svara!. 



De insamlade uppgifterna kommer att redovisas i tabeller och diagnllll där inga enskilda 
personers svar kan utläsas. SeB har till stånd all d<ltorbearbcta svaren. Dina svar 
komme r att komplettcras med uppgifter ur UGU~registret vid Göteborgs univers it et. 

Anvisningar mr fr:igeforllluHiret 

l en så stor undersökningsgrupp, som det här är rrågan om, måste ibland vissa rrågor 
rikLas till en speciell kategori av svarandc, medan andra frågor ska ll besvaras av alla. Dc 
två första frågorna i formuläret skall besvaras ilV all a. Sedan skall du välja olika frågor 
beroende på ditt svar på rråga 2. 

Vid det svarsalternaliv som du valt står vilken fråga du skall gå till efter fråga 2. Läs 
dessa anv isningar noga! På vissa ställen i fonnultiret finns också sådana angi ve lser för 
grupper av frågor. Läs också dessa anvisningar noga! 

Undrar du över något? 

Frågor om undersökningen kan du ställa till: 
Kerstin Båsjö. SCB, le l: 019· 1761 23, Gunnel Ahlgren, SCB, lel : 019· 176004 
Sven-Eric ReUlerberg, Göteborgs uni vers itet, tel : 03 1-773 24 33 

Vi tackar pci förhand för dln medverkan! 

Med vänlig häl sning 

Sven~Eric Reulerberg l3irgiua Andren Kerstin Båsjö 
Göteborgs universitet Skolverket SCB 



GÖTEBORGS UNIVERSITET 
InstitJltionen jo'rptdag()gik och didaktik 

Mars 2001 

TILL DIG SOM ÄR MED I UGU-UNDERSÖKNINGEN 

För ett par veckor sedan fick Du ett brev från oss med eU frågeformulär. som gäJlde 
ungdomars upplevelser av sin skolgång och skolans betydelse. Redan nu har flertalet 
besvarat formuläret och skickat tillbaka del till oss, vilket vi är mycket tacksamma för. 
En hög svarsfrekvens är ju en förutsältning för all undersökningen skall ge en rättvisan
de bild. Undersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av 
Göteborgs universitet och Skolverkel~ 

Om du besvarat jonllu/ärel och skickat in det till oss. vill vi med detta brev tacka för 
Din medverkan. 

Om du ärmu irae besvaratformulärer hoppas vi att Du gör det så snan som möjligt och 
sänder in det i det svarskuvert som fanns i det förra brevet. Vi tackar på förhand för Din 
medverkan. 

Har du några frågor är Du välkommen att Kontakta: 
Kerstin Båsjö, SCB, telefon O I 9- I 7 6 113, 
Gunnel Ahlgren, SCB, telefon O I 9- I 7 60 04 
Sven-Eric Reuterbe rg, Göteborgs universitet, telefon 03 J -773 24 33 

Med vänlig hälsning 

/~L? LL 
S ven-Eric Reuterberg Birgitta Andren Kerstin nåsjö7 



GÖTEBORGS UNIVERSITET 
JII!lillllionrn .frir pedagogik ocb r/it/flktik 

April 2001 

TILL DIG SOM ÄR MED I UGU·UNDERSÖKNINGEN 

För en tid sedan fick Du ett frågcfoffilUlär från oss rörande ungdomars upplevelser av 
sin skolgång och skolans betydelse. 

Vi saknar fortfarande Dia svar. 

Vi strävar efter au rå så tillförlitlig infonn~l.Ijon som möj ligt och vi är därför angelägna 
om au fä svar från alla som ingår i undersökningen. Varje uteblivet svar minskar resul 
tatens tillförlitlighet och del går inte att ersätIa DinJ. svar med någon annans . 

Vi vill understryka aU Dina svar är skyddade av sekretess lagen och att uppgifterna 
enbart används för att göra sammanställningar i översiktliga tabeller. 

Vi är tacksamma för all få Ditl svar så snart som möj ligt. 

Om DII Ilar frågor om undersökningen är Du välkommen att rif/ga li1I: 

Kerstin Båsjö, SCB , telefon 019-17 6 1 23 

Gunnel Ahlgren, SeB, telefon OJ 9-17 60 04 

Sven-Eric Reuterberg. Göteborgs universitet, telefon 031 -773 2433 


Med vänlig hälsning 

j~LJ2-LL7 
Sven-Eric Reuterbcrg Birgiua Andren Kerstin Båsjö 



~ Statistiska centralbyrån 
~ Statistks Sweden 

En liten PÅMINNELSE. 

En undersökning om sk!,lan 

För någon månad sedan nck du ett frågefonnulär rärande ungdomars upplevelser av sin skolgång och 

skolans betydelse. Du har senare fån ett par brev i vilka vi bett dig om svar. 

De allra flesta har nu besvarat fonnuläret. men enligt våra anteckningar saknar vi fortfarande svar 

från dig. 


Anledningen till all vi är så enträgna med all påminna om svar är, att de som beslutar om skolsystemet 

betraktar undersökningen som ytterst viktig. Avsikten är ju att den skall ge sådan infom13tion som kan 

bidra till aU göra skolan bällre i framtiden . Vi är därför angelägna om att få så tiJlfOrlitlig information 

som möjligt och detta förutsäUer att vi får svar från praktiskt taget alla som ingår i undersökningen. 

Varje uteblivet svar minskar ju resultatens tillförlitlighet och det går inte att ersätta dina svar med någon 

annans. 


Tack/ör dill medverkan.' 

Kontaktperson Göteborgs universitet Kontaktpersoner SCB 
Sven-Eric Reuterberg 031 - 7732436 Kerstin Båsjö 019 - 17 6 J 23 

Gunnel Ahlgren 019 - 17 63 73 



STATISTISKA C ENTRALBYRÅN 

AMfUA 
Kerstin Båsjö 

Kod ning 

f r29 

1 ;:; språk 

2;:; teologi (religIOn) 

3 = humaniora (hi slOliiL filoso fi , arkeologi, liueraIUrvctenskap, 

kons L vetenskap) 

4:;:::: infomwlion/kommunikation Goumalistik. media) 
5;:; samhä ll svetenskap (sociologi, pedagogik, sta ti slik, statskunskap) 

G= ekonomi (na tionalekonomi, företagsekonomj) 

7:::: juridi k 

8:::: medicin (Hikare, tandläkru"c. veterinär) 
9.::= undervisn ing (läraru tbildning) 
la = teknik (bygg, elektronik) 
l i = natur vetenskap (bIologi, kemi. fysik, matematik. mi ljö. farrnakoJogi) 
12 = data 
13:::: vård/omsorg (sjuksköterska, sjukgymnast, hörselvård) 
14 = konst (d;!Il:';, musik, konst, fotografi , tenter) 
15;:; övrigt (Lex , polis. nulitär. kock) 

Ko ..U "T29.doe; 
OI- I O·3(090~ 
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