
 

 

 

  
 
 

Information till dig som går eller är vårdnadshavare till någon elev 
som går i gymnasiesärskolan 

 
Din skola har tackat ja till att vara med i Stockholms stads elevundersökning i 
gymnasiesärskolan. Enkäten som har både ljud, bild och textstöd möjliggör för fler elever att 
självständigt vara med och tycka till om sin skola och sin skoldag. Det är helt frivilligt att delat 
och vi stävar efter att alla ska uppleva att de helt anonymt fyller i enkäten. Ifyllda svar kan 
förstås inte härledas till enskild individ och inga personuppgifter eller namn kommer att 
samlas in 
 
Undersökningen riktar sig till alla elever i gymnasiesärskolan. Undersökningen genomförs på 
lektionstid i skolan och alla erbjuds att svara med hjälp av en Ipad eller på en dator. Skolan 
och lärarna har fått information och utbildning i hur skolan på bästa möjliga sätt kan erbjuda 
stöd utan att påverka den enskildes svar och skapa en trygg miljö vid genomförandet.  
 
Staden använder ett enkätverktyg som också Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 
använder vid genomförandet av de nationell brukarundersökning inom 
funktionsnedsättningsområdet. I verktyget är det möjligt att välja vilket stöd man behöver för 
ifyllandet det vill säga om man vill använda enbart text och tal eller text, tal och pictogram- 
eller Widgitsymboler. Elever som går individuellt program svarar på en enkät som består av 
något färre frågor. Enkäten till elever på nationellt program har något fler frågor och frågor 
om sin APL. 
 
Enkätverktyget går att testa på http:/start.stockholm/brukarundersokningar för att bli bekant 
med metoden. På start.stockholm/brukarundersokningar har ni möjlighet att se enkäten i 
pappersformat samt läsa mer om själva genomförandet.  
 
Undersökningen pågår under perioden 2 november till 4 december  2020.  
 
Alla elevers svar är viktiga för att vi ska kunna bli bättre! Vi hoppas därför att du svarar på 
frågorna. 
 
Välkommen att vara med i Stockholm stads enkät för gymnasiesärskolan! 
 
Tack för ditt deltagande! 
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