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Enkätfrågor – grund och gymnasial nivå 

• 30-tal frågor 
 

• Bakgrundsfrågor – vilken skola, vilken nivå, utbildningsform, lång 
eller kort kurs, kombinerar studier med arbete, var man bor, kön 
samt var man är född (i Sverige eller i annat land) 
 

• Frågor om elevinflytande, normer och värden,  lärande, stöd, 
kontakter med arbetslivet m m  
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Enkätfrågor – SFI 

• 20-tal frågor 
 

• Bakgrundsfrågor – vilken skola, tid i Sverige, vilken studieväg, gör 
något utöver studier 
 

• Frågor om normer och värden, lärande, inflytande, lokaler och 
läromedel  
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Svarsfrekvens – en utmaning att förbättra 

2016 Antal svar Svarsfrekvens, 
ca 

Grund/gy-enkät 926 42 % 
SFI-enkät 1 126 60 % 

4 

2017 Antal svar Svarsfrekvens, 
ca 

Grund/gy-enkät 805 27 % 

SFI-enkät 1029 43 % 



Bakgrundsfrågor i grund o gy -enkäten 

Låg svarsfrekvens – underlaget är dessutom inte 
representativt 
 
• 70 % läser på Hermods 

 
• 43 % läser på grundläggande nivå 

 
• 55 % läser på distans 
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forts bakgrundsfrågor grund - gy 

 
• 62 % födda i annat land än Sverige 

 
 

• 60 % kvinnor 
 
 

• 22 % bor i Gottsunda eller Gränby 
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Bakgrundsfrågor i sfi-enkäten 

- Jag har bott i Sverige 
 
 

 
- Vilken studieväg? 
 
 

 
• 71 % svarar att de bara studerar sfi, 21 % kombinerar med arbete/praktik/aktivitet 
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2016 2017 
Mindre än ett år 27 % 19 % 
1 - 2 år 36 % 44 % 
Mer än två år 37 % 37 % 

2016 2017 
Studieväg 1 21 % 23 % 
Studieväg 2 37 % 46 % 
Studieväg 3 43 % 31 % 

48 % män 
52 % kvinnor 



Grund-gy enkäten – resultat 

Bra resultat (resultat 2016 inom parentes) 

- Trygg i utbildningen 86 % ( 90 %) 
- Får veta hur det går för mig i utbildningen 84 % ( 88 %) 
- Snabb återkoppling på resultat 83 % (84 %) 

 
Slutsats 2016 och 2017 (obs mkt låg svarsfrekvens i år!): 
Bra omdömen i fråga om trygghet samt frågor direkt kopplat till lärare/lärande.  
 

 

8 



Grund-gy enkäten – forts resultat 

Sämre resultat 
- Delta i arbete mot diskriminering och kränkande behandling 34 % (38 %) 

 
- Elever arbetar tillsammans med varandra 44 % (62 %) 

 
- Få kontakt med arbetslivet genom studier 49 % (54 %) 

 
• Distanselever! 
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Sfi-enkäten – resultat 

Bra resultat 
- Mina lärare respekterar mig 93 % (93 %) 
- Min lärare förklarar så att jag förstår 89 % (86 %) Lärande - positivt 
- Jag får den hjälp som jag behöver 88 % (88 %) 

 

Sämre resultat 
- Pausrum/kafeteria är bra 49 %  (56 %) 
- Vi elever kan vara med och välja vad vi ska göra på lektionerna 60 % (66 %) 
• Vi använder dator/surfplatta i skolan 65 % (70 %) 
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Framöver angående enkäter 
- Anordnare har fått sina samt kommunens resultat i juli 

 
- Möte ang enkäterna kopplat till låg svarsfrekvens med samtliga anordnare i 

egen och extern regi 20 september  
  

- Kvalitetsrapport: ”Beskriv hur ni arbetar vidare med resultat från elevenkäter 
och kursutvärderingar. Ge exempel på åtgärder och beskriv också hur ni 
återkopplar resultaten till eleverna.”  

- Uppföljning av enkätresultaten med samtliga anordnare 14 november 
- Tar fram enkät för Lärvux under hösten – enligt plan användas första gången 2018 

11 


	5.5 1 Missiv
	Resultat från årets elevenkäter inom vuxenutbildningen

	5.5 2 Presentation - vux enkäter 2017 28 sep
	Resultat från elevenkäter�Vuxenutbildning 2017
	Enkätfrågor – grund och gymnasial nivå
	Enkätfrågor – SFI
	Svarsfrekvens – en utmaning att förbättra
	Bakgrundsfrågor i grund o gy -enkäten
	forts bakgrundsfrågor grund - gy
	Bakgrundsfrågor i sfi-enkäten
	Grund-gy enkäten – resultat
	Grund-gy enkäten – forts resultat
	Sfi-enkäten – resultat
	Framöver angående enkäter


