INTRODUCTION
Förskoleklass
Etableringsundersökning 2019 XXX
SÖK: Manlig vårdnadshavare i första hand - annars sök kvinnlig vårdnadshavare
Hej, jag heter och jag ringer från undersökningsföretaget PFM Research på uppdrag av Kunskapsskolan som
är en fristående skolhuvudman. Vi undersöker intresset inför en eventuell etablering av Kunskapsskolan
XXX, gällande förskoleklass, skolan kommer att erbjuda årskurs F-9. Intervjun tar mellan 3-5 minuter.
Får jag störa dig med några frågor om detta? Tack!
QUESTION 1
Fråga 1. Markera IP's kön. (Fråga ej)
[OBS! 'Kvinna' har kod 1 och 'Man' har kod 2!]
1 
2 

Kvinna
Man

QUESTION 2
Fråga 2. Stämmer det att du har barn som är fött 2013 och som ska börja i förskoleklass till hösten?
1 
2 



Ja
Nej
CONTINUE AT QUESTION 999

QUESTION 3
Fråga 3. Hur väl känner du till 'Kunskapsskolan'?
[Läs upp skalan]
1
2
3
4
5







Känner till mycket väl
Känner till ganska väl
Har hört talas om men känner knappast till
Har aldrig hört talas om
Vet ej (läs ej upp)

QUESTION 4
Fråga 4. Vilken inställning har du till 'Kunskapsskolan'?
[Läs upp skalan]
1
2
3
4
5







Mycket negativ
Negativ
Varken positiv eller negativ
Positiv
Mycket positiv
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IF [ Q3 , 1 TO 3 ]

QUESTION 5
Fråga 5. Vilken inställning har du till friskolor i allmänhet?
[Läs upp skalan]
1
2
3
4
5







Mycket negativ
Negativ
Varken positiv eller negativ
Positiv
Mycket positiv

QUESTION 7
Fråga 7. Vad tycker du om skolorna på din ort?
[Läs upp 1-4]
1
2
3
4
5







Alla är bra
De flesta är bra
De flesta är dåliga
Alla är dåliga
Ingen uppfattning (LÄS EJ UPP)

INFO
OBS! LÄS HELA TEXTEN
Jag kommer nu att läsa upp en kort beskrivning av den verksamhet som Kunskapsskolan eventuellt kommer
att etablera i XXX och sedan ställa några korta frågor:
"För att alla barn ska nå så långt som möjligt behöver de bli sedda och känna sig trygga i skolan. Därför har
Kunskapsskolan en personligt utformad utbildning där kunskap och förmågor är i fokus. På Kunskapsskolan
ser de till att alla elever kan fokusera på sina studier. Med hjälp av skickliga lärare, tydliga processer och
ordningsregler skapar de en undervisning som genomsyras av lärande och studiero. De följer upp varje elevs
resultat och agerar snabbt om de märker att någon är på väg att missa sina mål eller behöver hjälp och stöd.
Det leder till att en hög andel av deras elever uppnår gymnasiebehörighet och får betyg i alla ämnen."
TRYCK ENTER FÖR ATT KOMMA VIDARE
QUESTION 10
Fråga 10. Om Kunskapsskolan skulle starta i XXX, skulle du då gå på ett informationsmöte om skolan?
[Läs upp skalan]
1
2
3
4
5







Ja, helt säkert
Ja, kanske
Nej, troligen inte
Nej, absolut inte
Vet ej (läs ej upp)

QUESTION 11
Fråga 11. Om ditt barn blir erbjuden en plats på Kunskapsskolan i XXX skulle du då tacka ja till platsen?
[Läs upp skalan]
1
2
3
4
5







Ja, helt säkert
Ja, kanske
Nej, troligen inte
Nej, absolut inte
Vet ej (läs ej upp)
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QUESTION 12

MULTIPLE

IF [ Q11 , 3 TO 4 ]

Fråga 12. Varför skulle du inte kunna tänka dig att tacka ja till en plats på Kunskapsskolan i XXX?
[Spontant - Läs ej upp] [Flerval]
1
2
3
4
5
6
7
8










Är nöjd med och ska låta mitt barn gå kvar i nuvarande skola
Mitt barn vill inte byta skola
Har redan bestämt att byta till (flytta mitt barn till) en annan skola
Skolan verkar inte bra\har en konstig\dålig pedagogik
Det känns inte viktigt att välja någon särskild skola
Jag vill inte att mitt barn ska gå i en friskola
Annan anledning, ange
Vet ej

QUESTION 100001
Det var den sista frågan. Stort tack för din medverkan, jag heter och ringde från PFM Research på uppdrag
av Kunskapsskolan.
QUESTION 999
Tack för att vi fick störa dig, jag heter och ringde från PFM Research.
(Undersökningen gjordes på uppdrag av Kunskapsgymnasiet.)
END OF INTERVIEW, NOT SUCCESFULL, DATA WILL BE WRITTEN
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INTRODUCTION
Årskurs 1-3
Etableringsundersökning 2019 XXX
SÖK: Manlig vårdnadshavare i första hand - annars sök kvinnlig vårdnadshavare
Hej, jag heter och jag ringer från undersökningsföretaget PFM Research på uppdrag av Kunskapsskolan som
är en fristående skolhuvudman. Vi undersöker intresset inför en eventuell etablering av Kunskapsskolan
XXX, gällande årskurs 1-3, skolan kommer att erbjuda årskurs F-9. Intervjun tar mellan 3-5 minuter.
Får jag störa dig med några frågor om detta? Tack!
QUESTION 1
Fråga 1. Markera IP's kön. (Fråga ej)
[OBS! 'Kvinna' har kod 1 och 'Man' har kod 2!]
1 
2 

Kvinna
Man

QUESTION 2
Fråga 2. Stämmer det att du har ett barn som är fött 2012 och som ska börja i årskurs 1 till hösten?
1 
2 



Ja
Nej
CONTINUE AT QUESTION 999

QUESTION 3
Fråga 3. Hur väl känner du till 'Kunskapsskolan'?
[Läs upp skalan]
1
2
3
4
5







Känner till mycket väl
Känner till ganska väl
Har hört talas om men känner knappast till
Har aldrig hört talas om
Vet ej (läs ej upp)

QUESTION 4
Fråga 4. Vilken inställning har du till 'Kunskapsskolan'?
[Läs upp skalan]
1
2
3
4
5







Mycket negativ
Negativ
Varken positiv eller negativ
Positiv
Mycket positiv
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IF [ Q3 , 1 TO 3 ]

QUESTION 5
Fråga 5. Vilken inställning har du till friskolor i allmänhet?
[Läs upp skalan]
1
2
3
4
5







Mycket negativ
Negativ
Varken positiv eller negativ
Positiv
Mycket positiv

QUESTION 6
Fråga 6. Vilka av följande årskurser omfattar den skola som ditt barn (fött 2012) går på idag?
[Läs upp 1-5] [Enval]
[F står för förskola och de olika siffrorna står för olika årskurser.]
[Ex. F-3, läses upp som 'F3' eller 'F till 3' och innebär 'Förskoleklass till årskurs 3']
1
2
3
4
5







F-3
F-5
F-6
F-9
Annat, ange

QUESTION 7
Fråga 7. Vad tycker du om skolorna på din ort?
[Läs upp 1-4]
1
2
3
4
5







Alla är bra
De flesta är bra
De flesta är dåliga
Alla är dåliga
Ingen uppfattning (LÄS EJ UPP)

QUESTION 8
Fråga 8. Vad tycker du om ditt barns skola?
[Läs upp skalan]
1
2
3
4
5







Mycket dålig
Dålig
Varken bra eller dålig
Bra
Mycket bra

INFO
OBS! LÄS HELA TEXTEN
Jag kommer nu att läsa upp en kort beskrivning av den verksamhet som Kunskapsskolan eventuellt kommer
att etablera i XXX och sedan ställa några korta frågor:
"För att alla barn ska nå så långt som möjligt behöver de bli sedda och känna sig trygga i skolan. Därför har
Kunskapsskolan en personligt utformad utbildning där kunskap och förmågor är i fokus. På Kunskapsskolan
ser de till att alla elever kan fokusera på sina studier. Med hjälp av skickliga lärare, tydliga processer och
ordningsregler skapar de en undervisning som genomsyras av lärande och studiero. De följer upp varje elevs
resultat och agerar snabbt om de märker att någon är på väg att missa sina mål eller behöver hjälp och stöd.
Det leder till att en hög andel av deras elever uppnår gymnasiebehörighet och får betyg i alla ämnen."
TRYCK ENTER FÖR ATT KOMMA VIDARE
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QUESTION 10
Fråga 10. Om Kunskapsskolan skulle starta i XXX, skulle du då gå på ett informationsmöte om skolan?
[Läs upp skalan]
1
2
3
4
5







Ja, helt säkert
Ja, kanske
Nej, troligen inte
Nej, absolut inte
Vet ej (läs ej upp)

QUESTION 11
Fråga 11. Om ditt barn blir erbjuden en plats på Kunskapsskolan i XXX skulle du då tacka ja till platsen?
[Läs upp skalan]
1
2
3
4
5







Ja, helt säkert
Ja, kanske
Nej, troligen inte
Nej, absolut inte
Vet ej (läs ej upp)

QUESTION 12

MULTIPLE

IF [ Q11 , 3 TO 4 ]

Fråga 12. Varför skulle du inte kunna tänka dig att tacka ja till en plats på Kunskapsskolan i XXX?
[Spontant - Läs ej upp] [Flerval]
1
2
3
4
5
6
7
8










Är nöjd med och ska låta mitt barn gå kvar i nuvarande skola
Mitt barn vill inte byta skola *
Har redan bestämt att byta till (flytta mitt barn till) en annan skola
Skolan verkar inte bra\har en konstig\dålig pedagogik
Det känns inte viktigt att välja någon särskild skola
Jag vill inte att mitt barn ska gå i en friskola
Annan anledning, ange
Vet ej

QUESTION 100001
Det var den sista frågan. Stort tack för din medverkan, jag heter och ringde från PFM Research på uppdrag
av Kunskapsskolan.
QUESTION 999
Tack för att vi fick störa dig, jag heter och ringde från PFM Research.
(Undersökningen gjordes på uppdrag av Kunskapsgymnasiet.)
END OF INTERVIEW, NOT SUCCESFULL, DATA WILL BE WRITTEN
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