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Bakgrund 

Förra årets enkät genomfördes för första gången digitalt 
under skoltid och med ett stöd som var anpassat till eleverna. 
Eleverna kunde välja om de önskade besvara frågorna med 
hjälp av skriven text, bildstöd i form av widget-bilder eller få 
frågorna i enkäten upplästa. Webbenkäten var utformad så 
att så många elever som möjligt skulle kunna delta i 
undersökningen utifrån sina egna villkor och förutsättningar. 
Enkäten innehöll 7 obligatoriska frågor. Därutöver fanns 24 
valfria frågor som ställdes till de elever som önskade fortsätta 
besvara enkäten, några av frågorna ställdes enbart till vissa 
årskurser. Ambition var att det skulle vara pedagogiskt och 
enkelt att besvara enkäten. Nedan finns en beskrivning om 
hur enkäten fungerar samt en länk till en testenkät. 
 

Enkäterna fungerar i olika typer av enheter  

Webbenkäterna är utformade så att det går att svara både i 
en dator och mobila enheter. Du behöver inte ladda ner något 
plugin-program för att kunna besvara enkäterna utan en 
vanlig webbläsare räcker. Själva layouten kan dock förändras 
något beroende på vilken enhet som används. Alla 
exempelbilder i detta dokument är tagna från en dator med 
webbläsaren Chrome.   

Länk till demoversioner av enkäten 

På länken nedan finns webbenkäten i demoversion med den 
funktionalitet som finns. Det går bra att fylla i den och skicka 
in svar. Svaren sparas inte. Enkäten har samma 
frågeunderlag för alla målgrupper, därför är det enbart en 
enkät i demoversionen. Eleverna väljer själva hur många 
frågor de vill svara på.  
 
Demoversion av webbenkäten:  
https://start.stockholm/brukarundersokningar/tyck-till-om-
grundskolan/ 
 
 

https://start.stockholm/brukarundersokningar/tyck-till-om-grundskolan/
https://start.stockholm/brukarundersokningar/tyck-till-om-grundskolan/
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Genomförande  

Klassinlogg 
Inför att undersökningen startar kommer Origo skicka ut 
information samt inloggningsuppgifter för de klasser skolan 
har anmält. Alla elever i samma klass besvarar enkäten med 
samma inloggningsuppgifter. Tillse därför att varje elev enbart 
besvarar enkäten en gång.   
 
Säkerhet för deltagaren 
Då alla elever i samma klass använder samma 
inloggningskod går det inte att härleda ett visst svar till en 
elev. När eleven svarat färdigt och tryckt på ”Skicka svar” och 
”Nästa” så försvinner all tillgång till svaren och ingen kan i 
efterhand se hur eleven har svarat även om de skulle ha 
tillgång till kod och klass då cacheminnet av enkätsvaren 
raderas automatiskt. På så vis kan eleven vara trygg över att 
det inte går för någon annan att komma åt deras svar. 
 
Informationstext och start 
Första sidan på enkäten är i form av en startsida där eleven 
hälsas välkommen till enkäten för grundskola och klickar på 
knappen Nästa för att starta enkäten.  
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Välj funktionalitet 
Därefter kommer en sida där eleven kan välja vilken 
funktionalitet hen vill ha vid ifyllandet.  
Eleven får först välja på om hen vill att alla frågor och 
svarsalternativ läses upp automatiskt. Om nej väljs går det 
fortfarande att för varje sida i enkäten välja att få frågan 
uppläst genom att trycka på knappen Lyssna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 PM 

Sida 4 (5)  

I nästa fråga kan eleven välja om hen vill ha bildstöd eller ej.  

   
 

 

 

   

 
Besvara frågor 
Efter detta val påbörjas själva undersökningen. Det går inte 
att se antalet frågor som är kvar för eleven då detta beror på 
att de olika årskurserna får olika antal frågor och huruvida 
eleven väljer att svara på fler frågor eller inte styr också 
antalet. Enkäten är uppbyggd med 8 obligatoriska frågor och 
därefter får eleven välja om de önskar besvara fler frågor eller 
avsluta enkäten.  
 
Påminnelse innan svar skickas in 
För att undvika att eleven skickar in sitt svar i förtid så visas 
en sida efter att alla frågor besvarats där eleven tillfrågas om 
hen vill skicka in sitt svar eller ej. Om eleven vill kan hen 
liksom i hela enkäten i övrigt hela tiden trycka på ”Bakåt” för 
att titta på sina svar och ändra dessa om de önskar. När 
eleven trycker på ”Nästa” på sista sidan för att bekräfta att 
svaren skickas in, visas nedan, kan hen dock inte längre 
komma åt sina svar. Detta för att skydda dennes anonymitet. 
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Övrigt 

Kontaktuppgifter 
Om du upplever något problem med lösenord, inlogg, 
webbenkäten eller annat, kontakta Origos support. Vi svarar 
på kontorstid under vardagar. 
 
Telefon: 08-591 236 50 
Mejl: skola@origogroup.com 
 

 


