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Uppdrag till Statistik och utredningar avseende elevenkäter
2018
Gymnasieskola
Enkäterna genomförs som webbenkät 2018 under vecka 9 – 12 för årskurserna 1, 2
och 3 i gymnasieskolan.
Gymnasiesärskola
Enkäterna genomförs som webbenkät 2018 under vecka 9 – 12 för årskurserna 1, 2, 3
och 4 i gymnasiesärskolan.
Uppgifter om elevantal/skola och program lämnas av utbildningskontoret till Statistik
och utredningar. Uppgifter om mailadresser till rektorerna och antal lösenord per
rektor lämnas av utbildningskontoret till Statistik och utredningar. Statistik och
utredningar ombesörjer att lösenord distribueras till respektive skolas rektor.
Ansvarig för distribution av lösenord till eleverna är respektive programs rektor.
Påminnelser görs av utbildningskontoret med stöd av uppgifter från Statistik och
utredningar.
Webbenkäten ska kunna genomföras på språken svenska, engelska och arabiska.
Enkätinnehåll, utformning och skalor
Enkätinnehåll vidarebefordras av utbildningskontoret till statistik och utredningar
efter fastställande.
Redovisning av resultat
Resultat redovisas till utbildningskontoret senast den 15 maj 2018. Alla resultat
levereras i digital form.
Gymnasieskola
Följande tabeller och diagram redovisas.


Översiktstabeller med antal svarande, antal elever totalt och svarsfrekvens i % per
redovisad kolumn. Samtliga tabeller ska vara summerade för kommunala
respektive fristående gymnasieskolor.
o Index per område per gymnasieskola och totalt.
o Index för respektive svarsalternativ och område per skola och totalt
o Index, könsuppdelat för respektive svarsalternativ och område per skola och
totalt, inklusive summering för samtliga skolor.



Frekvenstabeller och index för respektive svarsalternativ och skola (en fil med en
flik per skola och en total), jämförelse med samtliga skolor uppdelat fristående
gymnasieskolor och kommunala gymnasieskolor.



Index för respektive svarsalternativ fördelat på skola, årskurs och kön (en fil med
en flik per skola och en total), jämförelse med samtliga skolor.



Index per program och skola, jämförelse med total per skola (en fil, en flik per
skola)



Index, könsuppdelat per program och skola, jämförelse med total per skola (en
fil, en flik per skola)



Index per program och årskurs, jämförelse med total per skola (en tabell per
program)

Gymnasiesärskola
Följande tabeller och diagram redovisas.
 Bakgrundsvariabler
 Frekvenstabeller per skola och totalt, både total och könsfördelade för respektive
svarsalternativ
 Medelvärde per skola och totalt, både total och könsfördelade för respektive
svarsalternativ
 Medelvärde per skola och programtyp, jämförelse med totalt för nationella
gymnasiesärskoleprogram
 Spindeldiagram för
o medelvärden per område per skola och totalt
o medelvärden per område könsuppdelat
o medelvärden per område könsuppdelat, per skola i samma diagram.
 Frekvensdiagram (stående stapeldiagram) per påstående könsuppdelat per skola
 Svarsfrekvenser per påstående, grupperat i områden per skola (liggande
stapeldiagram 100 %)
Utöver ovanstående diagram och tabeller ska Statistik och utredningar överlämna
insamlad data i obearbetad form (en fil per skolform) till utbildningsförvaltningen.
Ersättning och betalning
För uppdragen ersätts Statistik och Utredningar med:



170 tkr för gymnasieskola
16 tkr för gymnasiesärskola

Internfakturor skickas till Scanningscentralen 123 A, Emil Friberg
På fakturan skall anges uppdragets respektive rubrik och bildningsnämndens
diarienummer.

