
 

 
Laholms kommun 

Skolundersökning 2017 
Laholm 

  

Antal beställda: 514 
Antal svar: 78  
Svarsfrekvens: 15,2 
 
 
Syfte och bakgrund 
Laholms kommun har genomfört en undersökning bland elever och föräldrar i skolan. 
Undersökningens syfte var att ta reda på vad elever och föräldrar tycker om förskola och 
grundskola. Resultaten ska vara en del av underlaget för verksamhehetschefer och 
rektorer i det systematiska kvalitetsarbete. 
 
Genomförande 
Enkäten har genomförts digitalt eller via pappersenkät under maj-juni 2017. Samtliga 
svar har behandlats konfidentiellt. Laholms kommun har samarbetat med företaget 
Entergate AB i genomförandet av enkäten och framtagandet av rapporten. Om du har 
några frågor eller vill veta mer om enkäten och rapporten är du välkommen att ringa till 
Entergate på telefon 035-15 59 15. Du kan också skriva dina frågor till e-postadress: 
nicoletta@entergate.se. 
 
Rapportens innehåll  
Resultatet redovisas genom diagram som visar procenttal samt tabeller med medelvärde, 
maxvärdet är 5. Resultatet jämförs mot skolans och kommunens resultat. 

Observera att vissa frågor inte visar resultat eller endast presenterar resultatet på 
kommunnivå och eventuellt skolnivå. Detta beror på att de frågor endast ställts till 
utvalda årskurser. 
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Trygghet och trivsel

Laholm

Jag känner mig trygg i skolan. 3,5

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. 3,5

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. 3,5

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

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen. 3,6

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. 3,6

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

Jag vet vilka krav som finns för betygen A, B, C, D, E och F i de olika ämnena. NaN

Personalen reagerar/säger till om något barn utsätts för en kränkande handling. 3,4

Jag är positiv till att växa upp i Laholm. NaN

 
Kunskap

Laholm

Jag använder ofta dator eller surfplatta i arbetet när jag är i skolan. 2,4

 
Fritids

Laholm

Jag känner mig trygg på fritids. 3,7

Jag trivs och tycker om att vara på fritids. 3,7

På fritids får jag pröva nya och olika aktiviteter/saker. 3,6
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