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Inledning och syfte  
Melleruds kommun genomför elevenkäter vartannat år. Elever i grundskolan årskurs 3 till 9, 
gymnasiet och vuxenstuderande erbjuds att delta i undersökningen.  

Kultur och utbildningsnämnden har beslutat att genomföra en kompletterande undersökning för att 
särskilt följa upp arbetsro, trygghet och bemötande i skolorna.   

Sammanfattande analys av enkätsvaren 
På uppdrag av Kultur- och utbildningsnämnden redovisar förvaltningen resultatet av en mindre 
enkätundersökning. Undersökningen har gjorts digitalt under hösten 2021 bland elever i ÅK 6 till och 
med 9 samt på gymnasiet.  

Undersökningen har särskilt följt upp arbetsro, trygghet och bemötande i skolorna. Jämfört med den 
stora och ordinarie undersökningen som genomfördes våren 2020 är resultaten något lägre. Men 
mer parten av den förbättring av elevernas uppfattning som syntes i den ordinarie undersökningen 
2020 jämfört med 2018 finns kvar.  

Flera faktorer behöver vägas in i bedömningen av enkätresultat. En av de tyngre faktorerna är att 
den nu redovisade undersökningen har genomförts på hösten när många undervisningsgrupper är 
nykomponerade. En annan faktor som kan påverkat resultatet är att elever åk 3–5 inte deltagit i 
enkäten. Generellt så trivs yngre elever mer i skolan.    

Deltagande och svarsfrekvens 
Totalt inkom 312 svar.  

 

  
Antal 
svar Förväntad 2021 2020 2018 

Åsensskola  6 6 100% 100,00% 100,00% 
Nordalsskolan 65 68 96% 94,00% 77,80% 
Karolinerskolan  16 16 100% 97,50% 94,20% 
Åsebro skola 7 7 100% 100,00% 100,00% 
       
Rådaskolan 152 330 46% 79,90% 81,50% 
Grundskolan totalt  246 427   89,80%   
Dahlstiernska 57 95 60% 62,70% 75,80% 
Grundskola och gymnasiet 
totalt 303 522 58% 85,00% 82,60% 

Ej angett 9   27,60% - 
Totalt 312 522 60% 71,30%   

 

Svarsfrekvensen är tydligt lägre på Rådaskolan jämfört med föregående enkäter. På grund av den 
låga svarsfrekvensen i undersökningen får denna undersökning ses som något mindre ”säker” 
jämfört med ordinarie undersökning.   
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Enkäten - Metod 
Den kompletterande enkäten genomfördes som en mindre enkät där elever i grundskolan årskurs 6 
till och med 9 samt elever på Dahlstiernska gymnasiet inbjöds att delta. Enkäten genomfördes helt 
digitalt under perioden 23 september till 8 oktober 2021. 

Resultat 
Totalt ställdes 4 frågor i enkäten. 

1. Jag känner mig trygg i skolan. 

Till stora delar instämde eleverna i påståendet.  

 

 

Genomsnittligt svar på frågan: 4,8 

 

 HT2021 2020 2018 

Jag känner mig trygg i 
skolan  

4,8 4,9 4,5 
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2. Jag upplever att det är arbetsro på lektionerna. 

 

 

 

Genomsnittligt svar på frågan: 3,9 

 

 HT2021 2020 2018 

Jag upplever att det är 
arbetsro på lektionerna 

3,9 4,5 4,5 

På denna fråga är det sammantaget ett märkbart lägre resultat. Rimligen kan det finnas flera 
förklaringar till detta. Dels undersökningen gjorts på hösten istället för på våren och att 
undersökning inte omfattar de yngre åldrarna åk 3-5. 

 

3. Jag blir bra bemött på min skola av mina lärare. 

 

 

Genomsnittligt svar på frågan: 4,9 
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 HT2021 2020 2018 

Jag blir bra bemött på 
min skola av mina 
lärare 

4,9 5,1 4,7 

 

4. Jag blir bra bemött på min skola av andra elever. 

 

 

Genomsnittligt svar på frågan: 4,6 
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Jag blir bra bemött på 
min skola av andra 
elever 

4,6 5,0 4,4 
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Ytterskolorna 
I denna sammanställning redovisas ytterskolorna Karolinerskolan, Åsens skola och Åsebro skola som 
en enhet. Dels för att numerären i undersökningen på dessa skolor är relativt liten för åk 6.  

 

 Medel 

Jag känner mig trygg i 
skolan.  5,00 
Jag upplever att det är 
arbetsro på lektionerna.  4,55 

Jag blir bra bemött på 
min skola av mina 
lärare.  5,10 

Jag blir bra bemött på 
min skola av andra 
elever.  4,97 

Nordalsskolan 
Här särredovisas Nordalsskolan. Skolan är kommunens största skola men i denna undersökning 
deltog endast åk 6. Den upplevda arbetsron är ett utvecklingsområde. 

 

 Medel 

Jag känner mig trygg i 
skolan.  4,89 
Jag upplever att det är 
arbetsro på lektionerna.  3,54 

Jag blir bra bemött på 
min skola av mina 
lärare.  4,94 

Jag blir bra bemött på 
min skola av andra 
elever.  4,66 
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Rådaskolan 
Rådaskolan har en relativt låg svarsfrekvens och ett relativt lågt resultat vad gäller den upplevda 
arbetsron på lektionerna. Ett tydligt utvecklingsområde för skolan. 

 

 Medel 

Jag känner mig trygg i 
skolan.  4,60 
Jag upplever att det är 
arbetsro på lektionerna.  3,72 

Jag blir bra bemött på 
min skola av mina 
lärare.  4,67 

Jag blir bra bemött på 
min skola av andra 
elever.  4,41 

 

Dahlstiernska gymnasiet 
Dahlstiernska får i undersökningen ett relativt bra betyg.   

 

 Medel 

Jag känner mig trygg i 
skolan.  5,09 
Jag upplever att det är 
arbetsro på lektionerna.  4,38 

Jag blir bra bemött på 
min skola av mina 
lärare.  5,23 

Jag blir bra bemött på 
min skola av andra 
elever.  4,73 

 


