
KYSELYLOMAKE: FSD3440 CHILD-UP: VANHEMPIEN KYSELY 2019

QUESTIONNAIRE: FSD3440 CHILD-UP: SURVEY FOR PARENTS 2019

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
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Samtycke till deltagande i det europeiska forskningsprojektet ’CHILD-UP’ 

- Jag har läst informationen om studien CHILD-UP och förstått vad det handlar om. 

- Jag förstår att jag kommer att bli tillfrågad om att svara på en enkät. 

- Jag förstår att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att det får konsekvenser för mig och
mitt barn. 

-  Jag förstår att information som kommer fram kommer att publiceras, att  jag eller mitt barn inte 
kommer att kunna identifieras och att inga  personuppgifter kommer att offentliggöras. 

Samtycker du i enlighet med ovan?
Ja

Nej

Vi är intresserade av hur du uppfattar ditt/dina barns skolgång. Vi  kommer också att  ställa frågor om 
familjebakgrund och dina  förväntningar på skolan.

Först har vi några frågor om dig och din familj.

1. Vad är din roll i familjen?
Mamma

Pappa

Annan familjemedlem

Vårdnadshavare, inte en familjemedlem

2. Hur många barn har du hand om?

3. 
Vilken av följande meningar beskriver bäst din familjesammansättning?

Markera ett val.
Jag bor tillsammans med min fru/man/partner och barn.

Jag bor ensam med mitt/mina barn.

Mitt/mina barn bor med deras andre förälder.

Mitt/mina barn bor växelvis hos mig och deras andre förälder.

Mitt/mina barn bor i ett hem för vård och boende (HVB) / på institution.

Annat, vad?
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4. 
Var vistas ditt/dina barn under vardagar?

Du kan välja flera alternativ.
Jag tar hand om mitt/mina yngre barn(under 6 år) hemma

Mitt/mina barn går i förskolan och/eller förskoleklass.

Mitt/mina barn går i grundskola åk 1-6.

Mitt/mina barn går i grundskola åk 7-9.

Mitt/mina barn går i gymnasiet.

Mitt/mina barn har redan avslutat skolan.

5. Vilken är din högsta utbildningsnivå?
Jag har ingen formell utbildning

Grundskola (åk 1-6)

Grundskola (åk 7-9)

Gymnasium eller eftergymnasial utbildning

Kortare högskoleutbildning

Universitetsexamen: kandidatnivå

Universitetsexamen: mastersnivå

Universitetsexamen: doktorsnivå

6. Vilket land är du född i?
Sverige

Ett annat land, vilket?

Svara på fråga 7 om du är född i ett annat land, annars gå vidare till fråga 8.     

7.  Av vilken orsak flyttade du till Sverige?
Min familj kommer ursprungligen från Sverige

Jag fick arbete i Sverige

Jag kom som student till Sverige

Jag gifte mig med någon som bor i Sverige

Jag kom som anhörig till någon som bor i Sverige

Jag kom som asylsökande till Sverige

Jag kom som en UNHCR flykting till Sverige

Annan orsak, vilken?
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8.  Vilket är ditt modersmål?
Mitt modersmål är svenska.

Mitt modersmål är:

Svara på fråga 9 om ditt modersmål inte är svenska, annars gå vidare till fråga 10.      

9. 
Markera de påståenden som bäst beskriver dina färdigheter i det svenska språket.

Du kan välja flera alternativ.
Jag använder svenska obehindrat.

Jag håller fortfarande på att lära mig svenska.

Jag har ibland svårigheter att använda det svenska språket.

10. Vilka språk använder ni hemma?
Svenska

Mitt modersmål, som inte är svenska

Svenska och ett minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani chib, jiddisch)

Svenska och ett modersmål (som inte är svenska)

Vi talar flera språk, inklusive svenska

Vi talar flera språk, men inte svenska

11. Markera de alternativ som bäst beskriver hur du använder språk i olika situationer
Jag talar svenska med mina vänner

Jag talar mitt modersmål (som inte är svenska) med mina vänner

Jag talar flera språk med mina vänner

Jag talar svenska med mina grannar

Jag talar mitt modersmål (som inte är svenska) med mina grannar

Jag talar flera språk med mina grannar

Jag talar svenska med lärare

Jag talar mitt modersmål (som inte är svenska) med lärare

Jag talar flera språk med lärare

Jag behöver översättning och / eller tolkning i kommunikation med lärare

Jag talar svenska i kontakten med offentliga institutioner

Jag talar mitt modersmål (som inte är svenska) i kontakten med offentliga institutioner

Jag talar flera språk i kontakten med offentliga institutioner

Jag behöver översättning och / eller tolkning i kommunikation med lärare och i kontakten med 
andra offentliga institutioner
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Nu kommer några frågor om ditt/dina barns skola.

I vilken grad håller du med följande meningar vad gäller ditt/dina barns skolarbete?
Du kan svara på frågan för upp till fyra barn
Markera ett barn per rad

12. Mitt barn tycker om att gå i skolan
Håller helt 

med Håller med
Håller inte 

med
Håller inte 

alls med Vet ej

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

13.  Mitt barn har bra relationer med sina klasskamrater
Håller helt 

med Håller med
Håller inte 

med
Håller inte 

alls med Vet ej

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

14. Mitt barn tycker om att lära sig nya saker
Håller helt 

med Håller med
Håller inte 

med
Håller inte 

alls med Vet ej

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

15. Mitt barn har lätt för att klara skolarbetet
Håller helt 

med Håller med
Håller inte 

med
Håller inte 

alls med Vet ej

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4
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16. Mitt barn kan klara skolarbetet lika bra som andra barn
Håller helt 

med Håller med
Håller inte 

med
Håller inte 

alls med Vet ej

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

17. Skolarbete hemma är enkelt för henne/honom
Håller helt 

med Håller med
Håller inte 

med
Håller inte 

alls med Vet ej

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

18. Mitt/mina barn klarar att lösa alla problem
Håller helt 

med Håller med
Håller inte 

med
Håller inte 

alls med Vet ej

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

19. Om ditt barn stöter på något nytt, så vet hon/han hur de ska hantera det
Håller helt 

med Håller med
Håller inte 

med
Håller inte 

alls med Vet ej

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4
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20. Markera om ditt barn har upplevt följande situationer, och i så fall hur ofta 
Många gånger En eller ett par gånger Aldrig

Nya situationer och 
omgivningar, som de inte
är bekanta med (t.ex. 
byte till en ny klass / 
skola; nyinflyttat från ett 
nytt land eller stad.)

Problem i skolan: beskriv
i rutan nedan den mest 
utmanande situationen 
som ditt barn hittills har 
mött i skolan 

 Beskriv den mest utmanande situationen

Problem med att göra sin 
åsikt förstådd, eller 
uttrycka åsikter när 
klasskamrater eller lärare
inte håller med 

21. Har du kunnat stödja ditt/dina barn i dessa situationer?
Många gånger

En eller ett par gånger

Aldrig
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22. 
Vem mer hjälpte till, eller stöttade dig i dessa situationer? 

Du kan välja flera alternativ.
Min man/fru/partner

Mina föräldrar

Andra familjemedlemmar

Lärare

Vän/vänner

Socialarbetare

Grannar

Jag fick ingen hjälp

Någon annan, vem?

Nu kommer några frågor om dina erfarenheter av kontakten med lärarna.   

23.  Hur kommunicerar du vanligtvis med dina barns lärare?
En webbportal avsedd för föräldrakommunikation

Skrivna meddelanden eller anteckningsböcker, exempelvis skoldagböcker som barnen har i sin 
väska

Personliga möten med lärare

Meddelanden via telefon eller genom social media och appar

Allmänna möten (ex. föräldramöten) eller festligheter på skolan

Jag förlitar mig på andra föräldrar/personer som jag kan kontakta informellt

Annat, hur?

24. 
Hur nöjd är du med lärar-föräldrar kommunikationen i allmänhet? 

Kommunikationen fungerar…
Mycket bra

Vanligtvis bra

Ibland bra, ibland dåligt

Vanligtvis dåligt

Alltid dåligt

Svara på fråga 25 om du har erfarit problem med lärar-förälder kommunikationen, gå annars vidare till 
fråga 26.    
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25. Utifrån din erfarenhet, vilken är den främsta orsaken till svårigheter i kommunikationen 
mellan lärare och föräldrar?

Avsaknad av fungerande kommunikationskanaler

Avsaknad av ett gemensamt språk

Brist på intresse från skolan

Din egen arbetsbelastning

Lärares begränsade resurser och möjligheter

Annat, vilket
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26.  Slutligen, vill vi fråga i vilken grad du håller med följande beskrivningar om att leva 
tillsammans i vårt samhälle.

Håller med
Håller med lite 

grann Håller inte med
Håller inte alls 

med

Sverige skulle vara en 
bättre plats om 
medlemmar i olika 
grupper behöll sina 
respektive levnadssätt 
levande

Människor som kommer 
till Sverige borde ändra 
sina levnadssätt så att de 
blir mer lika "oss"

Om medlemmarna i olika
grupper vill behålla sin 
egen kultur, så borde de 
hålla den för sig själva 
och inte störa andra 
människor i det här 
landet

Det skulle vara bra om 
alla grupper i Sverige 
behöll sina kulturer

Ett samhälle som har en 
mångfald av grupper är 
mer kapabelt att hantera 
nya problem när de 
uppstår

Det är bättre för Sverige 
om alla invandrare 
överger sin kulturella 
bakgrund så snart som 
möjligt 

Att blanda olika kulturer 
skulle vara det bästa 
sättet att hantera 
olikheter

Kulturella influenser och 
personliga uttryck 
sammanblandar sig alltid

Kultur är inte viktigt för 
att förklara enskilda 
individers sätt att vara

Förekomsten  av grupper 
från olika kulturer i 
Sverige gör det svårt att 
lösa problem 


