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Information om Stockholms stads 
elevundersökning till  gymnasiesärskolan 2020 

Bakgrund 

Inför genomförandet av elevenkäten 2018 gjordes den tidigare 

enkäten till gymnasiesärskolan om. Då genomfördes enkäten för 

första gången i ett enkätverktyg som erbjuder eleven stöd vid 

genomförandet i form av tal, text och bilder. Verktyget fungerar 

utmärkt på de flesta datorhjälpmedel såsom pekskärm, 

touchkontroller, flexiboard m.fl.   

 

Syftet var att öka elevernas delaktighet och självständighet vid 

besvarandet av frågorna i enkäten och därmed ge en ökad känsla av 

inkludering. Ytterligare ett syfte var att öka tillförlitligheten i 

resultaten från undersökningarna då fler gavs möjlighet att 

självständigt svarar på enkäten. 

 

Samma metod och enkät genomfördes under våren 2019 i 

gymnasiesärskolorna i Stockholms stad. Våren 2020 beslutade 

Stadsledningskontoret att undersökningen skulle skjutas fram till 

hösten med anledning av den rådande situationen med Covid-19 

pandemin.  

                                                                          

Anmälan  

För att kunna anmäla sin skola och genomföra undersökningen 

behövs en kontaktperson per skola. Kontaktpersonen anmäler 

skolan och antalet elever och ansvarar för att ta emot lösenord. 

Anmälan görs till stadens leverantör som i år är Enkätfabriken. 

Kontaktpersonen delar sedan ut lösenorden som erhålls från 

leverantören till frågeassistenterna eller klassläraren. För anmälan 

och uppgifter om kontaktperson och urval kontakta Daniel 

Sturesson på Enkätfabriken, daniel.sturesson@enkatfabriken.se 

  

Urvalet avser främst elever från Stockholms stad och det är viktigt 

att det går att urskilja hur dessa elever svarar. Vill skolorna även 

erbjuda övriga elever från andra kommuner att svara på enkäten för 

att på så sätt få en totalrapport för skolan går detta bra.  

 

Formuläret 

Frågeformulär för det individuella programmet har reviderats inför 

årets undersökning men är för det nationella programmet detsamma. 

I år består formuläret till det individuella programmet av 5 frågor 
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mot tidigare 14 frågor.  Formuläret till det nationella programmet 

har 17 frågor. Frågorna utgår från läroplanen för 

gymnasiesärskolan. Exempelformulär kommer att finnas på 

http://start.stockholm/brukarundersokningar 

 

Genomförandet  

För att kunna logga in i verktyget krävs att eleven har fått en kod. 

Koderna blir personliga så fort eleven har loggat in i verktyget men 

kan därefter avsluta ifyllandet för att logga in igen vid annat 

tillfälle. Enkäten är inte avslutad förrän den är skickad.  

 

Koderna får kontaktpersonen skickad till sig från leverantören. 

Antalet koder beställs vid anmälan och en klass med till exempel 30 

elever ska beställa 30 koder. Det är viktigt att alla elever erbjuds att 

svara och att det är eleven som avgör om hen vill eller kan svara. I 

manualen går det att läsa mer om hur verktyget fungerar. 

 

Deltagande skolor ska utse en oberoende person, frågeassistent, som 

kan stötta eleven och vara med vid genomförandet. Skolan kan välja 

att ha en eller flera frågeassistenter och ett bra sätt är att personalen 

byter klasser med varandra. Det är viktigt att eleven som besvarar 

enkäten kan känna att hen kan besvara frågorna helt anonymt.  

 

Under hela genomförandeperioden har frågeassistenterna möjlighet 

att jobba med de elever som behöver extra stöd, gå igenom bilderna 

i bildstödet, träna på dess betydelse samt testa att svarar på enkäten. 

Många elever kan genomföra undersökningen utan större problem 

och behöver inte delta i förarbetet. Läs mer om frågeassistenternas 

uppgifter i frågeassistent guiden. 

 

All information om undersökningen finns på 

http://start.stockholm/brukarundersokningar där finns också 

demoenkäter, guide för frågeassistenterna, manual för 

genomförande av undersökningen i verktyget m.m. 

 

Kostnader 

Att delta i genomförandet är gratis för all gymnasiesärskolor i 

Stockholms stad oavsett regiform.  
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Tidplan för genomförande 

Vecka 43 Information om undersökningen till skolorna 

Vecka 43 – 45 Anmälan till undersökningen samt av kontaktperson 

och  avstämning av urvalet. Anmälan görs till Daniel Sturesson på 

Enkätfabriken, daniel.sturesson@enkatfabriken.se 

Vecka 45 Utskick av inloggningsuppgifter och lösenord till 

undersökningen från Enkätfabriken till kontaktpersoner på skolorna 

Vecka 45 – 49 (2 november till 4 december) Genomförande av 

enkäten. 

Vecka 1 alt 2 utskick av resultaten till skolornas kontaktpersoner.  

 

Tack för Ert deltagande! 

 

Kontakt och frågor: 

 

Enkätfabriken, Daniel Sturesson 

Mobil nr 0736-396519  

daniel.sturesson@enkatfabriken.se 
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