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Till målsman för barn som gick i
årskurs 3 våren 2002

Uppföljningsundersökning
Våren 2002 påbörjades en undersökning av elever i årskurs 3. Som du
kanske minns var ditt barn med då. Möjligen kommer du också ihåg att
det enligt planerna skulle bli en insamling av uppgifter våren 2005. Nu
är det alltså dags för den uppföljande undersökningen.
Undersökningen
utförs i samarbete mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet. Eleverna får någon gång under perioden - slutet av
mars till början av april - besvara några prov samt ett antal frågor om
skolan, framtidsplaner och fritidsintressen.
Information från dig
För att få en så fullständig bild av elevernas skolsituation som möjligt
krävs också viss information från målsmännen. Därför har vi utarbetat
ett frågeformulär även till dig.
Ditt och ditt barns svar skyddas
av sekretesslagen (SFS 1980:100). Uppgifterna behandlas också i
enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Endast de som arbetar
med undersökningen får se svaren och alla har tystnadsplikt.
Resultatet av undersökningen redovisas så att inga enskilda individer
kan identifieras. Insamlingen på skolan är planerad så, att ingen på
skolan ska kunna ta del av ditt barns svar.
Ditt eget svar kommer att kopplas samman med ditt barns svar.
Att medverka i undersökningen
är frivilligt men för att resultaten skall bli tillförlitliga är det viktigt att alla
utvalda elever och föräldrar deltar. Om du av någon anledning inte vill
att ditt barn ska vara med i undersökningen, ber vi dig att meddela
detta till SCB.
Bakgrund
Många av skolans mål är långsiktiga. Utbildningen ska ge eleverna
nödvändiga färdigheter för kommande yrkes- och samhällsliv. För att få
veta om dessa mål uppnås krävs undersökningar, där eleverna följs
under hela sin skoltid. Sedan början av 1960-talet har ett flertal sådana
undersökningar genomförts.
Den nu aktuella insamlingen är en direkt parallell till insamlingar som
tidigare gjorts i årskurs 6 våren 1980, 1985, 1990 och 1995. Genom
detta förfarande skapas möjligheter till jämförelser mellan lika gamla
elever vid olika tidpunkter.
Syftet är att undersöka skolans betydelse för eleverna. Vi vill betona att
det är skolan som skall undersökas och inte enskilda elever.

Under tiden i grundskolan
fortsätter SCB att samla in administrativa data från skolan om eleven.
Därefter följer vi eleven med hjälp av registerdata. Följande register
används: Registret över totalbefolkningen (RTB), Registerbaserad
arbetsmarknadsstatistik (RAMS), yrkesregistret, Skolverkets elevregister och Högskoleverkets universitets- och högskoleregister.
Efter undersökningens slut
levererar SCB en avidentifierad datafil till Göteborgs universitet för
sammanställning av materialet. Det innebär att Göteborgs universitet
inte har tillgång till personnummer, namn eller adress.
Information om undersökningen lämnas av:
Kerstin Båsjö, SCB
Tel: 019 - 17 61 23 E-post: kerstin.basjo@scb.se
Joanna Giota, Göteborgs universitet
Tel: 031 - 773 21 24 E-post: joanna.giota@ped.gu.se

Med vänliga hälsningar

Joanna Giota
Fil dr, projektledare

Kerstin Båsjö
Undersökningsledare
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1

Vem/vilka besvarar enkäten?

Mamma
Pappa
Mamma och pappa tillsammans
Annan  Gå till fråga 4

2

Vilken är föräldrarnas högsta utbildning?
Mamma

Pappa

Förgymnasial utbildning 9 år eller kortare
Gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning mindre än 3 år
Eftergymnasial utbildning 3 år eller mer
Annan utbildning

3

Vilken är föräldrarnas nuvarande huvudsakliga
sysselsättning?

Vid tillfällig frånvaro mindre än 3 månader (t.ex.
sjukdom, semester, tjänstledighet, vård av sjukt
barn), ange din vanliga sysselsättning.
Mamma

Pappa

Anställd heltid
Anställd deltid
Egen företagare
Studerar
Arbetar eller studerar i arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Arbetslös/arbetssökande

U92, Föräldraenkät, åk3 (VT-2012)

Föräldraledig
Annat

4

Hos vem vistas barnet?

Samtidigt hos båda föräldrarna
Huvudsakligen hos mamma
Huvudsakligen hos pappa
Växelvis hos mamma och pappa
Hos annan än föräldrarna

5a

Har barnet syskon?

Ja, 1
Ja, 2
Ja, 3 eller fler
Nej  Gå till fråga 6a

5b

Plats i syskonskaran?

Äldst
Mellanbarn
Yngst

6a

Har ditt barn deltagit i dagis/förskoleverksamhet?

Ja
Nej  Gå till fråga 7 (ändrat 6an till 7)

6b

Hur lång tid har barnet gått på dagis/förskola?

Mindre än 1 år
1 - 2 år
3 - 4 år
Mer än 4 år

7

Vad är din inställning till …?

Mycket
givande

Ganska
givande

Inte
särskilt
givande

Ger
Brukar
ingenting inte
alls
gå

För
höga

Höga

Lagom

Låga

För
låga

Aldrig

Någon
gång

Flera
gånger

Ofta

Vet ej

Utvecklingssamtal
Föräldramöten

8

Vad tycker du om de krav som skolan ställer
ställer på ditt barn vad gäller …?
Prestationer
Läxor/hemarbete
Studietakt
Att ta eget ansvar
Aktsamhet om skolan och dess utrustning
Uppförande (skolka, svära, bråka, sen ankomst etc.)

9

Har ditt barn under det senaste året … ?
Blivit mobbad/kränkt av en eller flera elever
Blivit mobbad/kränkt av en eller flera lärare
Känt oro/obehag för att gå till skolan
Känt sig stressad av skolarbetet
Känt sig stressad av proven
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10

Hur viktigt är det att ditt barn lär sig
följande ämnen?

Ganska
viktigt

Ganska
viktigt

Varken
Inte
viktigt el. särskilt
oviktigt
viktigt

Inte alls
viktigt

Mycket
ofta

Ganska
ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

Mycket
bra

Ganska
bra

Varken
bra eller
dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Svenska
Engelska
Matematik
SO-ämnen
NO-ämnen
Idrott och hälsa
Bild
Musik
Slöjd

11

Hur ofta samtalar du med ditt barn
om följande?
Hur hon/han känner sig i skolan
Vad klassen arbetar med i skolan
Prov och läxor
Hur det har varit i skolan
Vad hon/han har lärt sig i olika ämnen
Lärarna
Val av framtida jobb (ta bort, upprepning)
Rasterna
Klasskamraterna
Kompisarna
Val av framtida utbildningar
Val av framtida jobb

12

Hur bra har ditt barns skola informerat
dig om …?

Har ej
fått
info

De krav som ställs i olika ämnen
Hur man arbetar på lektionerna
Hur barnet presterar i olika ämnen
Hur barnet fungerar ihop med klasskamrater
Hur barnet fungerar ihop med lärare
Vilka normer och regler som gäller på lektionerna
Om möjligheter till hjälp och stöd
Om föräldrainflytande, föräldrasamverkan
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13

Hur bedömer du resurserna i ditt
barns skola?

Tillräckliga
1

Otillräckliga
2

3

4

Vet
ej

5

Antal lärare
Lärare med relevant utbildning
Elevvårdspersonal (kurator, skolsköterska)
Undervisningssmaterial (t.ex. läroböcker)
Förbrukningsmaterial (t.ex. papper, pennor)
Skolgård
Uppvärmning, ventilation och belysning
Stöd till elever som har svårt att lära sig (ta bort)
Datorer för undervisningsändamål
Biblioteksböcker
Schemat och dess uppläggning
Klassens storlek
Undervisningsutrymmen (t.ex. grupprum)
Särskild utrustning för elever med funktionshinder

14

Hur bra tycker du att ditt barns skola
är på att …?

Mycket
bra

Ganska
bra

Varken
bra eller
dålig

Ganska
dålig

Mycket
dålig

Vet
ej

Ge barnet goda kunskaper
Ta tillvara barnets olika förmågor
Lära barnet att själv söka information
Lära barnet att själv ta reda på fakta
Skapa bra arbetsklimat under lektionerna
Skapa bra relationer mellan eleverna
Skapa bra relationer mellan lärare och elever
Tillgodose barnets olika behov och intressen
Lära barnet att ta eget ansvar
Utveckla barnets självständighet
Utveckla barnets samarbetsförmåga
Förbereda barnet för arbetslivet
Förbereda barnet för att studera vidare
Utveckla barnets självförtroende
Ge barnet stöd i sitt lärande när hon/han behöver det

15

Obs! Har byt till: Har ni aktivt valt denna skola till
ert barn?

Ja, skolan är vald
Nej, skolan är den som barnet normalt tillhör
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