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Fagerlidsskolan 

Skolan är belägen i centralorten. Skolan har årskurserna förskoleklass till årskurs 3. Det går 102 
elever på skolan. Skolan upptagningsområde är centralortens östra delar. Endast elever i åk 3 har 

deltagit i enkäten. Svarsfrekvens 88% 

 

 2018 2020 2022 

Skolarbetet gör mig så nyfiken så jag får lust att lära mig mer 5,7 6 4,9 

Jag kan få svårare uppgifter i skolan om jag vill.   4,6 

Jag tar ansvar för mitt skolarbete 5,4 5,9 5,3 

Jag använder dator eller iPad i mitt skolarbete varje dag 2,4 3 1,6 

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 6 5,9 5,73 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 5,5 6 5,5 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 5,2 5,9 4,9 

Jag är nöjd med mitt utvecklingssamtal 5,9 5,9 5,7 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 5,8 5,9 5,5 

Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 5,6 5,9 5,4 

Elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för mig 3,6 5,9 5 

Jag trivs i skolan 5,9 5,9 5,5 

Jag känner mig trygg i skolan 5,9 5,9 5,6 

Jag upplever att det är arbetsro på lektionerna 5,3 5,5 4,5 

Jag blir bra bemött på min skola av mina lärare 6 6 5,7 

Jag blir bra bemött på min skola av andra elever 5,6 5,3 5 

Jag tycker att skolan tar tag i de problem som uppstår 5,5 5,7 5,2 

På min skola följer jag de ordningsregler som finns på skolan   5,6 

Jag umgås dagligen med elever som har ett annat modersmål än mig 5,2 5,5 5,7 

Jag tycker skolmaten är bra 5 5,5 5,1 
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Nordalsskolan 
 
Skolan är belägen i centralorten. På skolan går elever från förskoleklass till årskurs 6. Totalt är det 
314 elever på skolan. Det är årskurserna 3  till 6 som deltagit i elevenkäten. Svarsfrekvensen 86,9% 

(199 av 229) 
 

 

 2018 2020 2022 

Skolarbetet gör mig så nyfiken så jag får lust att lära mig mer 3,9 4,3 4,1 

Jag kan få svårare uppgifter i skolan om jag vill.   4,4 

Jag tar ansvar för mitt skolarbete 5,0 5,0 5,1 

Jag använder dator eller iPad i mitt skolarbete varje dag 3,1 4,2 4,5 

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 5,2 5,1 5,2 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 4,8 4,8 4,8 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 4,6 4,7 4,8 

Jag är nöjd med mitt utvecklingssamtal 5,3 5,0 5,3 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 5,3 5,3 5,2 

Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 4,9 4,9 4,8 

Elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för mig 4,2 4,1 4,2 

Jag trivs i skolan 5,0 4,9 4,8 

Jag känner mig trygg i skolan 5,2 4,8 4,9 

Jag upplever att det är arbetsro på lektionerna 3,7 3,7 3,6 

Jag blir bra bemött på min skola av mina lärare 5,4 5,0 5,1 

Jag blir bra bemött på min skola av andra elever 4,8 4,7 5,1 

Jag tycker att skolan tar tag i de problem som uppstår 4,7 4,7 4,5 

På min skola följer jag de ordningsregler som finns på skolan   5,1 

Jag umgås dagligen med elever som har ett annat modersmål än mig 4,0 4,7 4,7 

Jag tycker skolmaten är bra 3,3 3,5 3,5 
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Åsens skola 
 
Skolan är belägen i Åsensbruk. Skolan på skolan går elever från förskoleklass till årskurs 6. Totalt är 

det 56 elever på skolan. Det är årskurserna 3 till 6 som deltagit i elevenkäten. Svarsfrekvensen 
100% (33 av 33) 

 

 2018 2020 2022 

Skolarbetet gör mig så nyfiken så jag får lust att lära mig mer 4,3 3,7 4,0 

Jag kan få svårare uppgifter i skolan om jag vill.   4,5 

Jag tar ansvar för mitt skolarbete 5,1 4,6 4,9 

Jag använder dator eller iPad i mitt skolarbete varje dag 3,2 4,8 4,6 

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 5 5,3 5,6 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 4,8 4,8 5,0 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 4,8 4,2 4,6 

Jag är nöjd med mitt utvecklingssamtal 5 4,7 5,2 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 5,3 5,4 5,7 

Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 5,1 4,8 5,2 

Elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för mig 4,7 4,3 4,8 

Jag trivs i skolan 5 4,9 5,4 

Jag känner mig trygg i skolan 4,8 5,1 5,6 

Jag upplever att det är arbetsro på lektionerna 4,1 4,2 4,3 

Jag blir bra bemött på min skola av mina lärare 5,2 5,3 5,6 

Jag blir bra bemött på min skola av andra elever 4,6 4,8 5,6 

Jag tycker att skolan tar tag i de problem som uppstår 4,8 4,3 5,1 

På min skola följer jag de ordningsregler som finns på skolan   5,0 

Jag umgås dagligen med elever som har ett annat modersmål än mig 4,8 4,6 4,4 

Jag tycker skolmaten är bra 3,8 3,6 4,2 
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Åsebro skola  
 

Skolan är belägen i 13 kilometer söder om centralorten. På skolan går elever från förskoleklass till 

årskurs 6. Totalt är det 94 elever på skolan. Det är årskurserna 3 till 6 som deltagit i elevenkäten. 
Svarsfrekvensen 100% (48 av 48) 

 

 2018 2020 2022 

Skolarbetet gör mig så nyfiken så jag får lust att lära mig mer 3,8 3,8 4,2 

Jag kan få svårare uppgifter i skolan om jag vill.   4,8 

Jag tar ansvar för mitt skolarbete 5,1 5 4,8 

Jag använder dator eller iPad i mitt skolarbete varje dag 3,7 4 3,8 

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 5,3 5,3 5,6 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 4,3 4,8 5,0 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 4,3 4,9 4,6 

Jag är nöjd med mitt utvecklingssamtal 5,3 5,5 5,4 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 5,2 5,3 5,4 

Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 4,5 4,9 5,2 

Elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för mig 4,3 3,9 4,2 

Jag trivs i skolan 4,6 5 5,5 

Jag känner mig trygg i skolan 4,8 5,6 5,7 

Jag upplever att det är arbetsro på lektionerna 3,7 4,2 4,2 

Jag blir bra bemött på min skola av mina lärare 5,1 5,6 5,5 

Jag blir bra bemött på min skola av andra elever 4,4 5,2 5,5 

Jag tycker att skolan tar tag i de problem som uppstår 4,4 4,9 5,1 

På min skola följer jag de ordningsregler som finns på skolan   5,4 

Jag umgås dagligen med elever som har ett annat modersmål än mig 4,4 2,9 3,7 

Jag tycker skolmaten är bra 3,7 4,8 4,7 
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Karolinerskolan  
 

Skolan är belägen i Dals-Rostock. På skolan går elever från förskoleklass till årskurs 6. Totalt är det 

151 elever på skolan. Det är årskurserna 3 till 6 som deltagit i elevenkäten. Svarsfrekvensen 94,8% 
(73 av 77) 
 

 2018 2020 2022 

Skolarbetet gör mig så nyfiken så jag får lust att lära mig mer 4,2 4 3,6 

Jag kan få svårare uppgifter i skolan om jag vill.   4,4 

Jag tar ansvar för mitt skolarbete 5,1 5 5,0 

Jag använder dator eller iPad i mitt skolarbete varje dag 3,8 4,3 3,8 

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 5,3 5,3 5,2 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 4,6 4,7 4,6 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 4,8 4,5 4,1 

Jag är nöjd med mitt utvecklingssamtal 5 5,1 5,1 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 5,1 5,1 4,9 

Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 5 5 4,9 

Elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för mig 4,4 4,2 3,7 

Jag trivs i skolan 5,1 5,2 5,0 

Jag känner mig trygg i skolan 5,3 5,3 5,2 

Jag upplever att det är arbetsro på lektionerna 4,4 4,5 3,7 

Jag blir bra bemött på min skola av mina lärare 5,3 5,2 5,3 

Jag blir bra bemött på min skola av andra elever 5,1 4,8 5,3 

Jag tycker att skolan tar tag i de problem som uppstår 4,7 5 5,0 

På min skola följer jag de ordningsregler som finns på skolan   4,6 

Jag umgås dagligen med elever som har ett annat modersmål än mig 3,6 3,8 3,6 

Jag tycker skolmaten är bra 4,2 3,8 3,9 
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Rådaskolan  
 

Skolan är belägen i centralorten. På skolan går elever från årskurs 7 till 9. Totalt är det 314 elever på 

skolan. Svarsfrekvensen 61% 

 

 2018 2020 2022 

Skolarbetet gör mig så nyfiken så jag får lust att lära mig mer 3,2 3,2 3,8 

Jag kan få svårare uppgifter i skolan om jag vill.     4,4 

Jag tar ansvar för mitt skolarbete 4,6 4,7 5,0 

Jag använder dator eller iPad i mitt skolarbete varje dag 4,1 4,8 4,3 

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 4,1 4,2 4,8 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 3,8 3,6 4,2 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 3,8 3,7 4,1 

Jag är nöjd med mitt utvecklingssamtal 4,8 4,6 5,2 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 4,7 4,6 5,1 

Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 3,8 3,8 4,5 

Elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för mig 3,1 3,2 3,9 

Jag trivs i skolan 4,2 4,1 4,9 

Jag känner mig trygg i skolan 4,2 4,4 5,0 

Jag upplever att det är arbetsro på lektionerna 3,6 3,5 3,8 

Jag blir bra bemött på min skola av mina lärare 4,6 4,6 5,0 

Jag blir bra bemött på min skola av andra elever 4,2 4,2 4,6 

Jag tycker att skolan tar tag i de problem som uppstår 3,3 3,4 4,3 

På min skola följer jag de ordningsregler som finns på skolan     5,1 

Jag umgås dagligen med elever som har ett annat modersmål än mig 3,8 4,3 4,5 

Jag tycker skolmaten är bra 3 3 3,6 
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Dahlstiernska gymnasiet  
 

Skolan är belägen i centralorten. Skolan är kommunens gymnasium. Totalt är det 97 elever på 

skolan. Svarsfrekvensen 52,6% 

 

 2018 2020 2022 

Skolarbetet gör mig så nyfiken så jag får lust att lära mig mer 4 3,6 3,99 

Jag kan få svårare uppgifter i skolan om jag vill.     4,45 

Jag tar ansvar för mitt skolarbete 4,7 4,4 4,95 

Jag använder dator eller iPad i mitt skolarbete varje dag 4,3 4,2 4,25 

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 4,7 4,4 5,27 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 4,3 3,8 4,71 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 4,1 3,7 4,61 

Jag är nöjd med mitt utvecklingssamtal 4,3 4,4 5,13 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 4,6 4,4 5,26 

Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 4,2 3,9 4,81 

Elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för mig 3,3 3,3 4,01 

Jag trivs i skolan 4,7 4,2 5,00 

Jag känner mig trygg i skolan 4,9 4,1 5,14 

Jag upplever att det är arbetsro på lektionerna 4,3 4 4,18 

Jag blir bra bemött på min skola av mina lärare 4,8 4,3 5,32 

Jag blir bra bemött på min skola av andra elever 4,6 4 4,88 

Jag tycker att skolan tar tag i de problem som uppstår 4,1 3,6 4,69 

På min skola följer jag de ordningsregler som finns på skolan     5,06 

Jag umgås dagligen med elever som har ett annat modersmål än mig 3,8 3,3 4,11 

Jag tycker skolmaten är bra 2,5 3,2 3,85 
 


