Till mentor i förskoleklass till årskurs 3

Genomförandet av Elevenkäten F‐6 i förskoleklass till årskurs 3
Elevenkäten F‐6 besvaras av elever i skolan via webben och är uppdelad i tre enkäter, förskoleklass
(Fkl), årskurs 1 till årskurs 3 (1‐3) och årskurs 4 till årskurs 6 (4‐6). De yngsta elever behöver stöd och
hjälp för att besvara enkäten.
Vid genomförandet används en framtagna PowerPoint presentationen. Ladda hem presentationen på
www.umea.se/enkatinfo Det finns en presentation för förskoleklass och en för årskurs 1‐3. I presen‐
tationen finns samtliga frågor som de ser ut på elevers skärm.
Förskoleklass besvarar runt 20 frågor och varje fråga har två svarsalternativ (JA/Nej). Årskurs 1‐3 be‐
svarar runt 35 frågor och varje fråga har fyra svarsalternativ (Alltid/Ofta/Ibland/Aldrig).
Enkäten genomförs i helklass eller i mindre grupper. Enkäten använder sig av färgade symboler. Varje
sida har en fråga och en symbol. Med hjälp av symbolen kan elever som inte kan läsa besvara enkäten.
Mentorn läser upp en fråga åt gången och samtliga elever besvarar frågan innan mentorn går vidare
till nästa. Symbolen ska vara samma på elevers skärm som mentorns, annars får de be om hjälp.

Tips och råd (använd det som passar):
 Allt material för genomförandet av Elevenkäten F‐6 finns på www.umea.se/enkatinfo
 Välj ett lämpligt svarstillfälle med gott om tid. Enkäten pågår från måndag den 30 november till och
med fredag den 18 december (vecka 49‐51).
 Det underlättar att vara två lärare. En läser frågorna och en som går runt och hjälper elever som
behöver hjälp.
 Bevara elevers anonymitet. Mentorn bör därför inte hjälpa elever som behöver individuell hjälp att
besvara enkäten. Kanske kan en annan lärare eller lärarstudent hjälpa eleven.
 Se till att all utrustning är färdigställd innan enkäten genomförs.
 En del ord är svåra och kan därför behöva förklaras. Använd den framtagna ordlistan, ”Svåra ord
Elevenkäten F‐6” vid förklaringen av orden.
 Elever kan behöva hjälp med att skriva in sitt lösenord (8 tecken). Lösenordet gör det möjligt att
pausa enkäten och fortsätta vid ett senare tillfälle.
 Om genomförandet drar ut på tiden, kan det vara bättre att pausa och fortsätta vid ett senare till‐
fälle. Viktigt är då att elever använder samma lösenord när de fortsätter besvara enkäten.
 Beroende på hur elever svarar på frågorna kan en del få följdfrågor. Då finns det en röd text (längst
ner) i Power Point presentationen som förklarar detta.
 När fritidshemsfrågorna kommer är det viktigt att hjälpa elever fylla i fritidshem och fritidshemsav‐
delningen så det blir rätt. Fritidshemmet och avdelningen finns i en rullista.
 När enkäten är färdigbesvarad kontrollera då att enkäten skickats in.

